ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﮔﺮوﻳﺪم

شھادتنامۀ زندگی يک مسلمانزادۀ ھندوستانی

نويسنده
دکتر ابراھيمخان عمرخان دشموخ

مترجم
تامی ميوايان
ويرايشگر
ابراھيم غفاری

چاپ اول
٢٠١٠
ميسيساگا – آنتاريو – کانادا

تاريخچۀ چاپ
انگليسی:
 – ١٩٩٧جی ال اس ،مومبای ،ھندوستان
 – ١٩٩٨شيلم پرينتيرز ،پونا ،ھندوستان
 – ٢٠٠۴متن بازنويسی شده ،فيلوزينيا/ھاسپيتاليتی و سازمان اف.
اف .ام ميسيساگا ،آنتاريو ،کانادا با مجوز از جی .ال .اس مومبای،
ھندوستان
اردو:
 – ١٩٩٠شالم پرينتيرز ،پون ،ھندوستان
 – ١٩٩۶گود وی ،ريکان ،سويس
عربی:
 – ١٩٩١کال آو ھوپ ،اشتوتگارد ،آلمان
مارھاتی:
 - ٢٠٠١شيلم پرينتيرز ،پون ،ھندوستان
آسامی:
 – ٢٠٠۴ھندوستان
فارسی:
 – ٢٠١٠ميسيسآگا ،آنتاريو ،کانادا
نسخۀ انگليسی اين کتابچه در لينک رايانۀ )اينترنت( ذيل بصورت مجانی قابل دريافت
ميباشد:
http://www.answeringislam.org/Testimonies/Deshmukh/index.htm

٣

تقديم به
ھمسرم ميلی،
که اولين نسخۀ کتاب مقدس را در اختيار من گذارد
و اينکه ھميشه مرا در زندگی تشويق نمود.
ھمچنين از کليۀ دوستانی که مرا در آمادهسازی و چاپ
اين کتاب ياری نمودهاند بسی ممنون و سپاسگذارم.
دکتر ابراھيمخان عمرخان دشموخ

۴

فھرست
تشکر و قدردانی
توضيحی از مترجم
پيشگفتاری از يک دوست
ضميمهای از ميلی آی .دشموخ )ھمسر دکتر دشموخ(
مقدمه
فصل اول :نگاھی به گذشته
فصل دوم :بدنبال حقيقت
زندگی جھانبينانه و دنيوی
مطالعۀ قرآن
مراجع قرآنی در مورد کتاب مقدس
مطالعۀ کتاب مقدس
اختالفات و تناقضات بين روايات کتاب مقدس و قرآن
آيا قرآن حاوی تمامی دانش الزمه برای شناخت کتاب مقدس ميباشد؟
ادعاھای قرآن
مسائل مربوط به آيات منسوخه و ملغی
چگونگی رشد و گسترش اسالم
راھکاری ديگر
تنگنا و مشکل من
فصل سوم :جابجايی من از موضع گناه به رستگاری خداوند
گناه و آلودگی آن
گناه و رستگاری )نجات( :ديدگاھی اسالمی
رستگاری خداوند از طريق عيسی مسيح ناجی
قدردانی من
فصل چھارم :تولدی دوباره :چرا و چگونه؟
رشد روحانی يک فرزند خدا
بھای اطاعت و پيروی
حرکت بسوی بلوغ )روحانی(

۵

مرجع آيات کتاب مقدسی:
بيشتر آيات ذکر شده در اين کتابچه از ترجمۀ "قديم" کتاب مقدس استفاده شدهاست .در
غير اينصورت ،اسم مخفف شدۀ مرجع استفاده شده در ادامۀ آيات مربوطه ذکر خواھد
شد.
کليد و راھنمای اسامی ترجمهھای مختلف استفاده شدۀ کتاب مقدس و آيات مربوطه:
ترجمۀ قديم = ت .ق.
ترجمۀ تفسيری = ت .ت.
ترجمۀ مژده برای عصر جديد = م .ب .ع .ج
مراجع آيات قرانی به زبان فارسی:
بيشتر آيات قرآنی فارسی از رايانۀ )وبسايت( ذيل استفاده شده است .در غير
اينصورت ،مرجع استفاده شدۀ جديد در پاورقی ياد شدۀ آيات مربوطه ذکر خواھد شد.
http://samaaaaa.persiangig.com/ghoraan.htm
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چاپ اول ٢٠١٠ -
ميسيساگا – آنتاريو – کانادا
تيراژ يا نسخه:
٢٠٠٠
حق چاپ ،طبع و پخش اين کتابچه محفوظ به موسسۀ:
F.F.M.
P.P. Box 65214
Toronto, Ontario
M4K 3Z2

ميباشد.
آدرس رايانه )وبسايت( اف .اف .ام:

http://www.ffmna.org

٧

٨

تشکر و قدردانی
بدينوسيله از دکتر دشموخ از بابت دادن اجازۀ ترجمۀ ،چاپ و نشر اين کتاب به زبان
فارسی ،که به مترجم و سازمان اف .اف .ام .داده شده است سپاسگزاری مينماييم.
دکتر دشموخ کماکان در شھر اورنگ آباد ھندوستان به خدمت پزشکی و جالل دادن
بنام خداوند مشغول ميباشند .در ضمن ،دکتر دشموخ مايل به پاسخ دادن به سئواالت
احتمالی خوانندگان اين کتابچه ميباشد .شما ميتوانيد از طرق ذيل با او تماس حاصل
نماييد:
Dr. I. O. Deshmukh
Payam-e-Nejat
P.O. Box 561
Aurangabad, Cantt
431002 India
E-mail: deshmukh_agd@sancharnet.in

٩

توضيحی از مترجم
خوانندۀ گرامی:
الزم به توضيح است که به اطالع شما خوانندگان گرامی برسانيم که برگردان عنوان
حقيقی و اصلی اين کتابچه از زبان انگليسی به زبان فارسی "در جستجوی حقيقت".
ميباشد .ولی دو نشريۀ ديگر ھم – يکی بصورت کتابچه و تحت عنوان "در جستجوی
حقيقت" از نويسندهای بنام ام .اچ .فينلی با برگردان به فارسی توسط برادر گرامی و
کشيش عزيز در مسيح ،ط .ميکائيليان و نيز کتابی بنام "سنجش حقيقت" از نويسندۀ
ديگری بنام فندر آلمانی که توسط انتشارات خدمات جھانی فارسی زبان ترجمه و بچاپ
رسيده است موجود ميباشد.
لذا به اين جھت ،و برای جلوگيری از سردرگمی و شک و ترديد خواننده در مورد اين
دونشريه که تقريبآ ھمنام بوده ولی اثر دو نويسندۀ کامآل متفاوت ميباشند ،تصميم بر اين
گرفته شد که اگرچه برگردان عناوين فارسی "در جستجوی حقيقت" و يا "سنجش
حقيقت" بعنوان نام اين کتابچه که نوشته شدۀ شخص ثالث ديگری بنام دکتر دشموخ –
مسلمانزادۀ اھل ھندودستان ،ميتوانستند عناوين بھتری باشند ،ولی بدليلی که عرض شد
عنوان "بدنبال حقيقت" در اين مورد انتخاب گرديد.
در ضمن ،اميد است که با خواندن اين کتابچه ،حقيقت موجود در آيۀ "و حقيقت را
خواھيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواھد کرد ".که در انجيل يوحنا فصل  ،٨آيۀ ٣٢
)ت .ت (.از زبان عيسی مسيح درج گرديده است بتواند معنی و واقعيت آن حقيقت و
آزاديی که بعد از خواندن اين کتابچه ميتواند در شما خوانندۀ عزيز حاصل شود را به
شما آشکار بنمايد.
ھمچنين ،در ترجمه و تھيّۀ اين کتابچه نھايت سعی و کوشش شده است تا عاری از
ھرگونه عيب و ايراد فنی ،ترجمه ای و دستور زبانی باشد .اگر در اين کار برکتی
ھست ،آنرا مديون خداوندم عيسی مسيح ميباشم – و اگر در آن قصور و ضعفی موجود
است ،لطفا ً آنرا به حساب بی استطاعتی مترجم گزارده و با بزرگی و فيض خود آنرا
مورد بخشش قرار دھيد.
در خاتمه ،و از صميم قلب ،از زحمات ،خدمات و راھنمائیھای فراوان و سودمند
برادران گرامی کشيش ابراھيم غفاری که ويرايش اين کتاب را بعھده داشتند و نيز
برادر عزيز افشين ا برای چاپ ،طراحی جلد و انتشار اين کتاب ونيز خواھر گرامی
آيرين ميوايان در رابطه با کمک در ترجمۀ اين کتابچه تشکر نموده و قدردانی مينمايم.
در عيسای خداوند – تامی ميوايان

١٠

"و حقيقت را خواھيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواھد ساخت".
)يوحنا  ٣٢ :٨ت .ت(.

"تنھا دانستن ره عافيت کافی نيست ،بلکه بايد راھی را
پيدا کرد که از قيد شرارت آزاد شد .آدمی که در بند گناه گرفتار است،
با دانش نميتواند خويشتن را نجات بدھد!"
)اسقف دھققانی تفتی(

١١

پيشگفتاری از يک دوست
بعد از خواندن اولين رونوشت اين کتابچه که شھادتنامۀ زندگی شخصی دکتر
ابراھيمخان دشموخ که ھمانا نتيجۀ سعی و کوشش او برای پيدا کردن حقيقت ميباشد –
و نيز پس از مشاھدۀ تحقيقات و مطالب عميق موجود در اين کتابچه ،به اين نتيجه
رسيدم که داستان او نه تنھا خواننده را شديدآ تحت تآثير قرار ميدھد ،بلکه مجاب کننده
و حقيقی نيز ميباشد .شکی ندارم که تصميم او مبنی بر پيروی از عيسی مسيح بعنوان
تنھا منجی بشريت مطمئنآ يک پيکار طوالنی و اساسی ،روحانی ،عقالنی و احساسی
برای او بودهاست.
طبيعی است که خوانندۀ مسيحی ،از عزم راسخ و پشتکار کتر دشموخ مبنی بر پيروی
از عيسی مسيح و نيز در انجام ارادۀ مسيح در زندگی شخصی وی خوشنود بوده و از
بابت آن خداوند را سپاس خواھد گفت .لذا اميدوارم که داستان زندگی او به آنان کمک
نمايد تا بتوانند مسير بسيار سختی را که ھر نو ايماندار به مسيح اغلب طی ميکند را
بھتر بفھمند.
با ھمان حساب ،داستان او نمايانگر حقيقتی است که ھر نو ايمان و گرويدۀ به مسيحت
از اسالم ،الزامآ متحمل روابط شکسته و از ھم گسيختهای با اعضای خانوادۀ دور و
نزديک و اطرافيانش در جامعهايکه زندگی ميکنند نمیباشد .در عوض ،دکتر دشموخ
احساس ميکند که روح قدوس خداوند کمک عظيمی برای وی در ايجاد روابط بھتر و
عميقتری با اقوام واطرافيانش بودهاست.
اما نظر خوانندۀ مسلمان در اين مورد چگونه خواھد بود؟ بسيار سخت است تا بتوان
اين داستان تحول زندگی روحانی دکتر دشموخ را فقط يک تجربۀ منحصر بفرد برای
او خواند .مطمئنآ ،مسلمانان ديگری ھم بودهاند و کماکان ھستند که در اذھان و قلوب
خود مسئلۀ گناه و رستگاری و نيز داشتن يک رابطۀ شخصی با خداوند را سنجيده و با
آگاھی کامل از اينکه نميتوان اينگونه افکار و مسائل را تا به ابد و برای ھميشه
سرکوب نموده و با تجاھل با آنھا روبرو شد دست به اين کار و جد و جھد سخت
زدهاند .بطور يقين ،در ميان آنان نيز افرادی ھستند که آرزومند داشتن يک رابطۀ
درونی ،شخصی و عميقتری با خداوند ميباشند – مخصوصآ در مقام مقايسه با آنچه
زندگی روزمرۀ آنان در اين رابطه نشان ميدھد .آيا داستان دکتر دشموخ ميتواند برای
آنان کمکی باشد؟ و يا حداقل ايشان را به چالش شخصی در جستجوی حقيقت موجود در
اين مطلب را بخواند؟
مطمئنآ و در عين حال مسلمانانی ھم خواھند بود که اين مطالعۀ عميق تر قرآن و عيسی
مسيح ذکر شده در آنرا که منجر به مطالعۀ دقيق تر و بيشتر دکتر دشموخ در کتاب
مقدس و مسيح شده را گرامی بدارند .آيا نبايد به اين حقيقت بسيار مھم توجه نمود که

١٢

زبان اصلی عيسی مسيح و پيغمبران قوم يھود عبری بوده و نه عربی؟ آيا اين فرايند
بايد عجيب و غريب شمرده شود؟ آيا تحقيق عميقتری از اسم "عيسی" که در قرآن و
بزبان عربی و با عنوان "مسيح" يا "المسيح" در آن معرفی ميشود طلب مطالعه و
تحقيق اساسیتری از آنرا در مقام مقايسه با "مسيح" ذکر شده در کتاب مقدس را
مينمايد يا خير؟ اگر جواب مثبت است ،الزم به توضيح است که اين امر فقط از طريق
مطالعۀ عميق و دقيقتر کتاب مقدس ميسر است .اين عمل ما را بطور دقيقتری – آنھم با
زبان محاورهای مسيح و قوم يھود يعنی زبان عبری ،و با معانی و مفاھيم مختلف اسمی
و عناوين متعدد ذکر شده در مورد او را که عينآ و در تطابق با انجام و تکميل
پيشگويیھای انجام گرفتۀ آنھا در رابطۀ با زندگی و خدمتی وی که به او داده شده
وميباشد را آشنا مينمايد.
مطمئنا ،جابجايی و حرکت از قرآن به کتاب مقدس کار آسانی برای دکتر دشموخ
نبودهاست .از نقطه نظر اسالمی ،اين يک پسرفت است و نه پيشرفت .داستان او کامآل
نمايانگر تحمل ضربات روحی و روانی ميباشد که باالخره منجر به غلبۀ او بر ترس
فلج کنندهای که وی را از تحقيق ومطالعۀ دقيقتر در کتاب مقدس بازميداشت آزاد نموده
و در رابطه با مسائلی مانند دستخوردگی ،دخل و تصرف در کتب مقدس و روبرو شدن
وی با اين موضوع آنھم با فکری باز و بيطرفانه را موجب شد .اين مسئله نيازمند
پرسش سئواالت و قضيهھای فراوانی بود که ھمانند اغلب مسلمانان ديگر ھميشه و
بدون پرسش و تحقيق اساسی و کورکورانه آنھا را قبول مينمايند.
با توافق نويسنده ،اين کتابچه خالصه شدۀ مطالب تحقيقاتی دکتر دشموخ ميباشد
وھيچگونه تغيير و تصرفی در مطالب اصلی آن بوجود نيامدهاست و عين داستان و
شھادتنامۀ نويسندۀ آن ميباشد.
من از دکتر دشموخ از بابت دادن اجازۀ چاپ اول اين کتاب بزبان انگليسی از ايشان
بسی سپاسگزارم.
جالل بنام خداوند.
دکتر ارنست ھان
ميسيساگا ،آنتاريو ،کانادا – ١٩٨٧

١٣
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ضميمه
نوشتۀ
ميلدرد آی .دشموخ
جالل بنام خداوندی که رحمت و فيض او شامل حال ما در طی پنجاه سال ازدواجمان
بوده است!
خداوند ابراھيم و مرا به صورت خاصی بھمديگر شناسانيد .ما ھر دو در يک مؤسسه
آموزشی در بمبئی تحصيل ميکرديم – او در رشتۀ پزشکی و من در رشتۀ پرستاری و
قابلگی )مامايی( .يک شب که داشتم تازه کار شبم را شروع ميکردم ،برای اولين بار او
را در حاليکه در يکی از تختھای بيمارستان خوابيده بود ديدم .ھر دو چشمانش با نوار
زخم بندی پانسمان شده و بسته بود .بعداً مطلع شدم که او بخاطر لوچی در يکی از
چشمانش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود .طبق دستور پزشک جراح مربوطه ،او
ميبايست بمدت يک ھفته با چشمان بسته در تخت بماند .وضعيت او ترحم بيشتر مرا
برانگيخت و من با خود عھد کردم تا در مراقبت از اين بيمار و نيز ھم مدرسۀ نابينای
موقت خود ساعی تر باشم و وضعيت سالمت جسمانی او را بصورت مستمر پيگيری
بنمايم.
من دليل اين مسئله را نميدانم ،ولی ھر روز صبح زود در حين مراقبتھايم از او
سرودھای مذھبی مسيحی را زير لب زمزمه ميکردم .او از صدای من خوشش ميآمد و
يک روز از من پرسيد که چی زمزمه ميکنم .به او گفتم که اينھا سرودھای مسيحی
است که ما در کليسا ميخوانيم و او تازه متوجه شد که من مسيحی ھستم.
در شروع کار آخرين شب مراقبت از او ،وی را در کنار ميز پرستاران در حاليکه
نوار زخم بندی از چشمانش برداشته شده بود يافتم .او قرار بود که صبح آنروز از
بيمارستان مرخص بشود .ھمانطور که قبالً گفتم ،او صورت مرا نديده بود و از يکی از
پرستاران ديگر خواسته بود تا ھنگام ورود من ما را بھم معرفی بنمايد و ھمينطور ھم
شد .او با لبخندی از ھمۀ خدماتی که من برای مدت اقامتش در بيمارستان برايش انجام
داده بودم تشکر نمود.
پس از اين واقعه ،او چندين بار مرا در بيمارستان مالقات کرد و اصرار به ديدن من
داشت .اولين مالقات ما در باغی در مجاورت بيمارستان بود .او مرد بسيار بانزاکت و
دارای طبيعت بسيار پاک و خوبی بود وبھمين دليل دوستی ما ادامه يافت .ھر دوی ما
در سال  ١٩۵٧فارغ التحصيل شديم .بداليلی ،او نتوانست که ادامۀ دورۀ تخصصی را
بگذراند و بھمين دليل مسئوليت پزشکی يک بيمارستان جذاميان را در شمال ايالتی که
زندگی ميکرديم بعھده گرفت .در اين زمان بود که من احساس کردم که بھترين موقع
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برای دادن يک کتاب مقدس به او ميباشد و از او قول گرفتم که آنرا بخواند و او با
گشاده رويی آنرا از من پذيرفت.
زمانيکه کتاب مقدس را به او دادم ،ھيچ انتظاری نداشتم تا او نه فقط با جديت آنرا
مطالعه بکند بلکه آنرا با کتاب ايمانی خود يعنی قرآن بصورت جدی مقايسه بنمايد ،ولی
خدا برای زندگی او نقشۀ ديگری داشت .طبق گفتۀ او ،روح قدوس خدا او را ياری داد
تا بتواند کتاب مقدس را خوانده و ايمان خود را در خداوند تقويت بنمايد .مدت سه سال
طول کشيد تا او بتواند کامالً با حقيقت آشنا بشود و بعد از آن تعميد گرفت و اين امر
آغاز يک اثر بسيار سودمند و مفيد بر روی زندگی و طبيعت شخصی وی گرديد .ادامۀ
دوستی ما و مطالعات عميق او در کتاب مقدس او را بيک پيرو حقيقی عيسی مسيح
تبديل کرده بود.
مدت زمان کمی بعد ،منھم به خدمت در آن جزامخانه گماشته شدم و با فيض خدا ،در
سال  ١٩۶٠ما باھم ازدواج کرديم .ما امسال ) (٢٠١٠پنجاھمين سالگرد ازدواج پر
برکت خود را در خداوند جشن گرفته و از او از اين بابت سپاسگذاريم .خد ما را با دو
فرزند پسر و دختر برکت داده است .ھر دو مزدوج و دارای دو فرزند ميباشند .يکی از
نوه ھای دختری ما اکنون در رشتۀ پرستاری – يعنی ھمان رشتۀ کاری مادربزرگش
خدمت ميکند.
در زمان ازدواجمان ،ھر دوی ما تعھد کرديم تا زندگيمان را وقف خدمت به خدا نموده
و در امر بھبود و شفای بيماران خدمت بکنيم .از آن زمان ،شعار زندگی و کاری ما
اين بوده "که خدا را بشناسيم و او را بديگران ھم بشناسانيم" .من کماکان شوھرم را در
مطالعۀ کتاب مقدس ساعی ديده و او را از ھدف اصلی وی که ھمانا خدمت و شفای
بيماران ميباشد جدا نميبينم و ھيچ مشکل و يا وسوسهای ھم او را از اين خدمت باز
نميدارد.
در ابتدا ،با ھم برای مدت پنج سال در ھمان جذامخانه که قبالً يادآور شدم به خدمت
مراقبت و شفای جذاميان پرداختيم .اين خود يک نمونه از محبت خدا را بما نشان داد
که چگونه او غمخوار آنان بوده و ايشان را شفا ميداد .اين يک انگيزه و مشوق بزرگی
برای ما بود که شاھد شفای اين بيماران آنھم بدون در نظر گرفتن مقام و يا موقعيت
مالی و اجتماعی اين افراد توسط خدا باشيم .ما از بدو خدمتمان ،و با توجه به اعتقادات
اخالقی و ايمانی خود ،ھيچگوبه وجھی از بيماران از جمله فقرا ،رنج و ستم ديدهھا،
جذاميان ،افراد بيوه ،يتيمان ،معلمين و روحانيون مسلمان ،ھندو ،افراد جامعۀ پزشکی و
غيره بود نميگرفتيم .اگر چه اين تصميم موجب تھی و خالی شدن منابع مالی ما بود،
ولی با کمک خدا ،ھيچگاه زير بار قرض نرفتيم.
بعد از مدت پنج سال خدمت ،دولت محلی برای قدردانی از خدمات ارزشمند شوھرم او
را مسؤل پزشکی عمومی يک مؤسسۀ دولتی متعلق به نيروی دفاع در پونا نمود .مدتی
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بعد ،او به مقام پزشک مسؤل سالمتی و مراقبتھای پزشکی منطقۀ بزرگتری در
منطقۀ دوليا گرديد .ولی بعد از يکسال خدمت در اين مقام ،او تصميم گرفت تا از اين
کار استعفا داده و برای ادامۀ خدمت به مردم محل تولد خود برگردد .در نتيجه ما يک
مرکز پزشکی عمومی که شامل بخش زايمان ھم بود در محلی بنام داسگوان که خيلی
نزديک به دھکدۀ محل تولد او بود تأسيس کرديم .در اين زمان بود که ما دخترمان را
در يک مدرسۀ آموزشی که يکصد کيلومتر از محل زندگی ما فاصله داشت ثبت نام
کرديم.
خدمت ما در داسگوان ،بسيار پر برکت و فراومش نکردنی بود ،ولی بعلت نداشتن
عبادتگاه مسيحی ،ما مشارکتی با ايماندارن مسيحی نداشتيم .ناچاراً ،برای اين منظور
به پونا سفر ميکرديم .اقامت ما در داسگوان اين فرصت را بما داد تا بتوانيم با برقرای
روابط قوی و خاصی را که بر مبنای دوستی و محبت بود در ميان اقوام ،نزديکان و
جامعۀ اطرافمان بر قرار بکنيم .وجدان ما ھم از اين بابت آسوده بود چون بقول خدمتی
که داده بوديم پايبند مانديم .بعد از چھار سال خدمت در داسگوان ،ما به اورنک آباد نقل
مکان نموديم تا در کنار دخترمان باشيم.
در سال  ١٩٧٩و در سن چھل و پنج سالگی ،شوھرم دچار يک نوع سرطان غددی
گرديد .او از اين آزمون سخت – ھمانند آزمون ايوب ،پيروز از آن بدر آمد .خدا با
محبت و فيض خودش او را شفا داده و از قطع پای چپ او که در نتيجۀ شيمی درمانی
دچار صدمۀ بسيار شديد شده بود جلوگيری نمود .اين آزمون سخت زندگی وی ،او را
در ايمانش قويتر نموده و رفتار و کردار او را در رابطه با بيماران رنجديده کامالً
دگرگون نمود .اين مسئله او را در مقابل اينگونه بيماران آنچنان حساس نمود که انگار
خود او بجای آنان از آن بيماری رنج ميبرد .در نتيجۀ عواملی چون محبت و طبيعت
انسان دوستانۀ او به واالترين درجۀ خود در زندگی او رسيدند .در ماه ژوئيۀ  ٢٠٠۵و
در  ٧١سالگی ،او دچار يک سکتۀ قلبی که منجر به عمل جراحی قلب باز گرديد شد.
يک سال بعد از آنھم دچار يک بيماری عفونی ديگری گرديد که بمدت يکماه او را در
بستر بيماری نگاھداشت.
در طی اين سه بيماری شديد ،ايمان قوی شوھرم ھمراه با فيض خدا ،او را ھر سه بار
شفا داد و وی مجددآ به کار خدمت شفای بيماران برگشت .ھمچنين ،عالقه و ادامۀ
مطالعۀ کالم خدا در وی افزونتر گرديد .درضمن ،عزم و ارادۀ او در ادامۀ مشارکت
اين حقيقت ايمانی دست يافته را با ديگران – مخصوصا ً با دوستان ،اقوام ،ھم قطاران و
بقيۀ افراد جامعۀ مسلمان راسختر نمود و رابطۀ دوستانۀ بسيار خوبی را با آنان بر قرار
نمود.

با اين ھدف بود که وی دست به نوشتن چندين کتاب نمود .نخست ،ھمين کتاب "بدنبال
حقيقت" که در سال  ١٩٨٨چاپ گرديد .از آنزمان ببعد اين کتاب به زبانھای مختلفی
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چون اردو ،عربی ،آسامی و ماراتی ترجمه شده است .اخيرآ اين کتاب به زبان فارسی
ھم ترجمه گرديده است و نسخهای که اکنون در دست داريد حاصل اين ترجمه ميباشد.
نسخ انگليسی و عربی اين کتاب بر روی سامانه )اينترنت( وجود دارد.
عالوه بر اين نوشتار ،زندگی و شھادت شخصی وی ،شوھرم ابراھيم ،سه کتاب ديگر
را با ھمکاری دوستانش به قلم تحرير در آورده است .اين کتابھا عبارتند از "انجيل و
اسالم" )چاپ شده توسط خدمات و ادبيات انجيلی ،بمبئی؛ و سومين چاپ آن ھم اکنون
در دست چاپ ميباشد( .کتاب دوم تحت عنوان "سفر از کعبه به جلجتا" )نوشته شده بر
مبنای انجيل يوحنا ،چاپ شده به زبان انگليسی توسط سازمان خدمات راه نيک ،در
ريکون ،سويس( و باالخره" ،خبر خوش خداوند برای بيماران" )چاپ شده توسط راه
نيک( .در پی بھبودی از بيماری سرطان و با تشويق يکی از دوستان عزيزمان بنام
کشيش ارنست ھان از ميسيساگای کانادا بود که ابراھيم اين کتاب اخير را به رشتۀ
تحرير در آورد و با اين ھمکاری دو جانبه بود که اين کتاب در سال  ٢٠٠٣چاپ
گرديد .برادر عزيزی ھم بنام سالم فالکی )از طريق سازمان خدمات راه نيک اسلينگن
در آلمان( اين کتاب را چاپ نمود .اين کتاب ھم در روی سامانه )اينترنت( به زبان
انگليسی وجود دارد .بيشتر اين کتابھا بصورت مجانی و در اقصی نقاط عالم منتشر
شده و باعث آشنايی مردم با عيسی مسيح و نجات روح آنھا از مرگ ناشی از گناه
گرديده است.
در ضمن ،در بين سالھای پرفيض و مملو از برکات خداوندی ،ابراھيم در حدود ٢۵
کتاب از کتابھای کتاب مقدس را بزبان اردو و تحت حمايت و ھمکاری سازمان بين
المللی کتاب مقدس در حيدر آباد ھندوستان ترجمه نموده است که در سال  ٢٠٠۴در
انگلستان چاپ شده و اکنون در ھندوستان موجود ميباشد .بنظر ابراھيم ،ترجمۀ اين
کتابھا باال ترين اوج خواندگی وی در خدمت با خدا ميباشد.
عالوه بر اينھا ،ھر از گاھی با حمايت سازمانی بنام خدمات آبھای زندگی از اشتوتگارد
آلمان از وی برای ترجمۀ کتابھای ديگر ،شھادتھا و زندگی ديگران ،تفاسير کتابھای
عھد جديد به زبان اردو استفاده شده و برای استفادۀ ديگران بر روی سامانه )اينيربت(
قرا ميگيرد.
در موقعيت ھای ديگر ،سازمانھای مختلفی از ابراھيم برای سخنرانی و يا دادن دروس
و سمينارھای مختلف برای دانشجويان مدارس علميۀ مسيحی و يا خدمتگذارن مسيحی
)ميسيونرھا( برای راھنمايی و تعليم آنان برای خدمت و بشارت به مسلمانان استفاده
ميشود .از ثمرات اين خدمات ،بسياری از اين خادمان در کشورھايی مانند ترکيه،
پاکستان و نقاط مختلف ھندوستان وغيره خدمت مينمايند.
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بر خالف عملکرد اکثريت طبيبان ،شوھر من فقط به شفای جسمانی بيمارانش اکتفا
ننموده بلکه او به ھمان اندازه که نگران حال عمومی و جسمانی بيمارانش ميباشد،
نگران احوال بيماری روحی بيمارانش نيز ھست .ھمواره ،مشاورۀ روحانی او متعاقب
مشاورۀ پزشکی وی ميباشد .او طبق عادت برای ھمۀ بيمارانش دعا کرده و حتی از
خواندن قسمتھايی از کتاب مقدس برای تسلی ،آرامش و تشويق روحی آنان قصور
نمینمايد .بيمارانش او را دوست داشته و بيشتر آنان به دعاھای او بيشتر از درمان او
معتقدند .بعضی اوقات ،او قسمتی از کتاب مقدس را بر رور نسخۀ بيماران نوشته و به
آنھا تاکيد ميکند که آن نسخه را به داروخانه نبرند ،بلکه آنرا به خانه برده و مرجع
مورد نظر را در کتاب مقدس مطالعه بنمايند .اين عملکرد نتايج بسيار مفيد ومعجزه
آوری را بر روی بيمارانيکه اينگونه معالجه شدهاند گذاشته است.
ابراھيم ،حتی در سن  ٧۶سالگی ،با وجود از دست دادن تيزھوشی و مقداری از
شنوايی ،دست از شفا و مراقبت از بيماران نکشيده است .يک از دوستانش بنام دکتر
سموئيل ويکتور بھاجان ،که مدير اسبق سازمان ھنری مارتين در قسمت اسالم شناسی
در حيدر آباد ھندوستان ميباشد ،اينگونه در کتابی که در مورد او نوشته و به شوھرم
تقديم کرده است مينويسد" :فقط خدا تعداد بيماران بدبخت و فلک زدهای را که با
دستھای شما شفا يافتهاند ميداند .تماس دست شما ھمانند تماس دست ]شفا دھندۀ[ مسيح
ميباشد".
عليرقم از دست دادن تدريجی سالمتی خود ،در ھفت سال گذشته ،ابراھيم کماکان زمان
خاصی را در ھر روز برای مطالعۀ کالم خدا ميگذارد و ھر يکشنبه نيز جلسات
مطالعۀ کتاب مقدس را در کليسای ما برگذار ميکند.
پس از گذشت  ۵٣سال خدمت پزشکی ،باوجود سالمتی رو به تحليل ،از دست دادن
مقداری از شنوايی و حافظه ،او معتقد است که خدا اکنون ميخواھد که او به تدريج از
کار پزشکی کناره گرفته و به خدمت آوردن کالم خدا بديگران مشغول گردد .او
اميدوار است که تا بينايی و قدرت دستانش را برای نوشتن از دست نداده در اين
ماًموريت ترجمه و آموزش خدمت بکند.
ما خدا را ازبابت اينکه تمامی اقوام و نزديکانش کماکان او را دوست دارند متشکريم.
تمامی اين عزيزان گرچه خيلی دور تر از جاييکه ما در اورنگ آباد زندگی ميکنيم
ميباشند ،والی ھمواره با او در تماس دور و نزديک بوده و از او در موارد درمانھای
پزشکی کمک گرفته و ھمچنين درخواست دعا و مشاوره مينمايند .اين واقعا ً يک برکت
بسيار بزرگی برای ما ميباشد که رابطۀ ما با دوستان و اقوام دور و نزديک خوش آيند،
دوستانه و صلح آميز ميباشد.
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ما تجربۀ بسيار کمی از جفا در اورنگ آباد داشتيم .بعضی مواقع ،نامه ھای تھديد
کنندهای مبنی بر ربودن پسر کوچکمان بدستمان ميرسيد .بعد از چاپ کتاب "بدنبال
حقيقت" و پخش ترجمۀ اردو زبان آن در ميان برخی از مسلمانان محلی ،مقاله ھايی
تحت عنوان اسالم در اورنگ آباد در خطر است نيز در روزنامۀ محلی بچاپ رسيد.
حتی برخی از سودجويان افراطی نسخی از اين روزنامه را به بمبئی و برای جمع
آوری مالی برای متوقف کردن اين خطر برده و از مردم پول دريافت ميکردند .ولی با
فيض خداوند اين طوفان ھم در زندگی ما ساکت شد و خود بخود به مرگ و فراموشی
سپرده شد بدون رسيدن ھيچگونه ضرر و زيانی به زندگی و خدمات ايمانی ما.
مھمترين درسی را که در طی اين چند دھه و زندگی باھمديگر ياد گرفتهايم اين است که
خدا ھميشه نان روزانۀ ما را بما رسانده و از ما مراقبت نموده است – حتی در
روزھای سخت ،تيره ،بيماری و جفا .اين امور درسی را در زندگی بما آموخته است
که نه تنھا ايمان ما را قوت بخشيده ،بلکه ما در تمام ايام وامور زندگی فقط به فيض و
مرحمت او توکل کردهايم .بدرستی ،کالم خداوند کامالً درست ميباشد" :و خداوند خودش
پيش روی تو ميرود .او با تو خواھد بود و تو را وانخواھد گذاشت و ترک نخواھد
نمود .پس ترسان و ھراسان مباش ) ".تثنيه  – ٨ :٣١ت-ق(.
ما اميدواريم که نسخۀ جديد اين کتاب بزبان فارسی برکتی باشد برای ھمۀ خوانندگان آن
و ايشان را به سوی عيسی مسيح متولد شده از مريم ،که ھمانا تنھا ناجی و رھانندۀ اين
جھان از دست ظلمت و گناه ميباشد بنمايد.
آمين.
ميلدرد آی .دشموخ
اورنگ آباد ،ھندوستان
سپتامبر ٢٠١٠
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مقدمه
امروزه ،تغيير دين يک مسئلۀ و پديدۀ طبيعی ميباشد .برخی از مردم روشنفکر ،به جد
و جھد کوشش ميکنند تا دانش الزمه در مورد خداوند در رابطه با محبت ابدی و
مشارکت با او را بدست بياورند .زمانيکه حقيقت به آنان آشکار ميشود ،آنان با وجدانی
شفاف از کارھای بد و گناھان خود دست برداشته و در حيات نو يافتۀ خود از او و
راھھای او پيروی ميکنند .اينان کسانی ھستند که راه حقيقت و رستگاری را يافتهاند و
به حيات ابدی دست مييابند )سورۀ البقره .(۵ :٢
در مقابل کسانی ھستند که گمراه گشته و بخاطر منافع مالی و دنيوی ،خود را در پناه
ھر دين و مذھبی جا زده و با درج اسامی خود در روزنامهھا ،به اين نوع زندگی ادامه
ميدھند .در گذشته ،روزنامهھا بندرت اسامی اينگونه افراد را چاپ ميکردند .امروزه،
روزنامهھا بطور گسترده ،و حتی در مواردی بصورت بسيار زشت و ناراحت کننده و
با حروف درشت ،اسامی اينگونه اشخاص را در صفحات اول خود برای خوانندگانشان
درج مينمايند .در برخی موارد ،صدھا و ھزاران مردم ،حتی تمامی ساکنان يک
دھکده ،يکشبه دين خود را تغيير ميدھند .فقير ،تھيدست ،گرسنه و بينوا ،آنان بطور
موقت به اديان ديگر روی ميآورند تا شکمھای خالی خود را پر کرده و بدنھای عريان
خود را بپوشانند .در برخی موارد ھم ،انگيزهھای سياسی و يا اجتماعی باعث اينگونه
ارتدادھا ميگردد .اخيرآ ،اين مسئله به يک موضوع بسيار حساسی تبديل شده است تا
حدی که حتی باعث نگرانی رھبران دينی و سياسی نيز گرديده است.
خوشوقتم که بگويم ،که خداوند متعال با راھنمايیھای خود مرا از دين نيابتی و
موروثی خود آزاد نمود ،و مرا به مسيحيت ھدايت کرد .اکنون ،مدت  ۴۴سال ميباشد
که من پيرو عيسی مسيح ميباشم .ھمچنين ،من از خداوند از بابت بخشش گناھانم و
عطای زندگی ابدی به من سپاسگزارم.
اغلب ،ھر فردی که به دين جديدی روی ميآورد ،از او درخواست ميشود تا
شھادتنامهای در مورد آن بنويسد .در اصل ،ھيچ اشکالی در اين کار نميباشد و در
حقيقت ،اکثر شھادتنامهھای به چاپ رفتۀ افراد مسيحی شده قلوب انسانھا را به ھيجان
ميآورد .ولی ھر شھادتی نيز نبايد ھيجانانگيز باشد .آنچه که مھم است وجدان و انگيزۀ
نويسندۀ آن شھادتنامه ميباشد.
يادم ھست که اولين باری که دوستان جديد مسيحیام از من درخواست کردند تا داستان
و تجربۀ روی آوردن خود را به مسيحيت بنويسم ،من چندان مايل به انجام آن کار
نبودم .ميتوانم بگويم که اکثر شھادتنامهھای شخصی افراد مسيحی شده را که خوانده
بودم وجوه مشترک فراوانی داشتند که آنان را به اين دين جديد عالقمند ساخته بود .ولی
برخی ديگر ،تجربهھای بسيار مختلف و مختص خود را داشتند که باعث عالقمند شدن
آنان به خداوند واقعی و مسيحيت شده بود .درمورد تجربۀ من ،خداوند ،نورش را بنوع
ديگری و از راه سخت ،طاقت فرسا و طوالنی تحقيق و در جستجوی حقيقت – از
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طريق و دين نياکانم بر من تابانيد .او مرا به صراط مستقيمی ھدايت نمود که در زير
پای عيسی مسيح ختم گرديد .آيا تبديل من يک معجزۀ خداوندی نبود؟ من ايمان دارم که
اين اتفاق صرفآ با فيض و مرحمت او انجام گرديد .ولی در آنزمان من نيازی به نوشتن
اين تجربۀ شخصی خود نميديدم.
بعدھا ،در يک گردھمايی مسيحی با مردی آشنا شدم که از صميم قلب ميخواست که
مسيح را به ھمسايگان و اطرافيان مسلمان خود بشناساند .من شديدآ مديون آن شخص
که بعدھا با او دوست شدم ميباشم ،چون او بود که مرا تشويق به نوشتن داستان خودم
نمود .او مرا متقاعد ساخت که از اين طريق سئواالت بسياری از مسلمانان مشتاق به
مسيحيت را خواھم داد .ھمچنين او بمن گفت که از اين طريق ميتوانم محبت مسيح و
شادی شراکت در رستگاری خداوند را به آنان نشان بدھم – و اين تنھا دليل مختصر
نوشتن اين کتابچه ميباشد .جالل بر خداوندی که "ميخواھد جميع مردم نجات يابند و به
معرفت راستی گرايند)".اول تيموتاوس  – ۴ :٢ت .ق(.
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فصل اول
نگاھی به گذشته

من در روز  ١٣ماه اوت )آگست( سال ،١٩٣۴در يک خانوادۀ مسلمان از طبقۀ متوسط
در دھکدۀ کوچک توديل که در ساحل غربی کشور ھندوستان ميباشد ،بدنيا آمدم .اين
دھکده در کنار يک رودخانۀ کوچک در منطقهای بسيار خوش منظره و کوھستانی بنام
سھيادری قرار دارد .ھمانند آنزمان ،اکنون نيز سه گروه مردم در اين دھکده زندگی
ميکنند :اول ،مسلمانان که در اکثريت بودند و جزو طبقۀ مرفه محسوب ميشدند .دوم،
ھندوھای متعلق به گروه باالی جامعه موسوم به کاست – که يک سيستم شناسايی و
توصيف و تقسيم کنندۀ طبقات اجتماعی ھندوئيسم ميباشند ،و سوم ،ھندوھای ناپاک زاده
يا نجسھا .١جالب توجه اينجا است که ماھاتما گاندی اين گروه از جامعه را ھاريجان٢
ميخواند.
بعلت عدم وجود معبد و پرستشگاه ھندوھا در دھکدۀ ما ،آنھا اغلب در مقابل چند سنگ
رنگ شدۀ قرمز که در بيرون دھکده قرار داشت پرستش ميکردند .مسلمانان مسن ھم
که اکثرآ مرد بودند ،ارکان )اصول يا آئينھای( پنجگانۀ دينی ملزم و واجب خود را
صادقانه انجام ميدادند .ولی اکثر جوانان مسلمان ھيچ اھميت و عالقۀ خاصی به اين
موضوع نشان نميدادند.
پدر من دارای چھار برادر و دو خواھر بود .طبق رسم مسلمانان ،معموال برادرھا و
خانوادهھای آنان ھمگی در ھمان خانۀ پدری ساکن بودند .پدرم با کمک برادر جوانترش
در قطعه زمينی که ھمۀ برادران در آن سھم داشتند به کار کشت و زرع مشغول بود.
سه برادر ديگر پدرم مشغول پيشهھای ديگر بودند.
از جاييکه خانوادۀ من چندان اصولگرا نبودند ،ھيچکسی زحمت رعايت اصول مذھبی
را آنچنان بخود نميداد و ھيچ کسی از خانوادۀ من بغير از روزھای جمعه و يا تعطيالت
و اعياد مذھبی در ايام ديگر به مسجد نميرفت.
يکی از رسوم دھکدۀ ما اين بود که اولين فرزند ذکور ھر خانواده معموال بنام يکی از
بزرگان آن خانواده و يا يکی از پيغمبران ناميده ميشد .يکی از اين اسامی مرسوم
___________________________

 ١اين گروه ملقب به داليت و به معنی مھجور نيز ميباشند.
 ٢ھاريجان بمعنی "فرزندان خدا" ميباشد.
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"الرحمن" يا "عبدالرحمن" بود .در عين حال ،و طبق اين رسم ،انتخاب اسم واجد
شرايط برای فرزندان مؤنث بسيار کم بود .چرا؟ چون تنھا اسم مؤنث ذکر شده در
قرآن ،نام مريم ،مادر عيسی مسيح ميباشد و اين مسئله حق انتخاب را برای آنان بسيار
محدود ميکرد .آمنه ،نام مادر پيغمبر ،فاطمه و عايشه – نام دختر و يکی از زنان محمد
جزو اسامی ديگر مرسوم زنانه بودند .در سالھای اخير ،نامھای زنانه گسترش يافته و
حتی در اين اواخر از اسامی دنيوی زنانه ھم بصورت وافر استفاده ميشود.
تحت ھمين ضوابط و شرايط بود که نام ابراھيم )منسوب به خليل  (dو با اضافه کردن
عناوين و القاب جدی خانوادۀ ما يعنی "خان" و "دشموخ" ،به من داده شد .من مطمئن
ھستم که پدر و مادر من به اين نام افتخار ميکردند چون نه تنھا اين نام پدر بزرگ من
بود ،بلکه نام يکی از پيغمبران و به عقيدۀ ايشان ،بنيانگذاران اسالم نيز بود.
من خود را يک مسلمان محسوب ميکردم .دليل اين موضوع صرفآ اين بود که من در
يک خانوادۀ مسلمان بدنيا آمده بودم .اين حالت تا سال  ،١٩۵٧سالی که من در سن ٢٣
سالگی با مدرک پزشک جراح از دانشگاه بمبئی )مومبای( فارغالتحصيل شدم ادامه
داشت .بايد اقرار کنم که من بندرت از اين دين به ارث برده پيروی ميکردم .من
ھيچگونه کتب مذھبی در اختيار نداشتم – حتی قرآن .اضافه بر اين ،من ھيچگونه
مطالعه و تحصيالت مذھبی ھم نداشتم.
ھمانند دھکدهھای ديگر ،دھکدۀ ماھم دارای مسجدی بود و اتفاقآ مجاور خانۀ ما قرار
داشت .ندای آواز اذان ھرروزه و پنج بار در اوقات شرعی از طريق مؤذن مسجد
بگوش ميرسيد .مسجد دھکدۀ ما امام )پيش نماز( تمام وقتی نداشت و ھر شخص مسن
مومنی که در آن ساعت در مسجد حضور داشت ،پيش نمازی و اقامۀ آن وعدۀ نماز را
به عھده ميگرفت.
ھر صبح ،طبق رسم و روال روزانه ،بچهھای دھکدۀ ما در مسجد جمع ميشدند تا
با سرپرستی يکی از مومنان مسجد ،قسمتھای مختلفی از قرآن را که از قبل برای آنان
تعيين شده بود از حفظ برای او بخوانند .صدای انفرادی بچهھا در خواندن قرآن شيرين
و يکنواخت بود ،ولی بھنگام خواندن دستهجمعی ،صدا ھا گوشخراش و ناھنجار
مينمود.
ھمانگونه که آگاه ميباشيد ،مسلمانان بر اين عقيده ھستند که کتاب آسمانی آنان يعنی
قرآن ،کالم مقدس ) dخدا( ميباشد .آنان ھمچنين معتقدند چون اين کالم به زبان عربی
بر آنھا آشکار شده است ،در نتيجه فقط بايد به آن زبان خوانده شود حتی اگر معنی آن
برای خواننده مفھوم نباشد .در نتيجه ،وظيفۀ معلم و يا مومنی که اين شاگردان را در
مسجد سرپرستی ميکرد فقط تصحيح کردن اشتباھات تلفظی آنان بود .او وظيفهای برای
ياد دادن و تشريح معانی آيات خوانده شده برای آن شاگردان را نداشت – چون در
حقيقت ،او ھم از معانی اصلی آياتی که خوانده ميشد چندان با اطالع نبود .اين نوع
تدريس معموال به مساجد و يا مدارس علميه که منسوب به مکتب ميباشند مختص
ميباشد.
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ھرگاه يکی از اين شاگردان موفق به از بر خواندن تمام قرآن ميشد ،او ھمراه با عدهای
از اھالی دھکده و بقيۀ شاگردان به مقبرۀ يکی از مقدسين دھکده که بزبان بومی موسوم
به درگاه ميباشد رفته و در آنجا او دعای فاتحه – يعنی نخستين سورۀ قرآن را از بر
ميخواند  .بعد از اين مراسم ،يک نارگيل نذری را تقسيم کرده و در بين حاضرين پخش
ميکردند .در دھکدۀ ما چھار تا از اين زيارتگاهھا وجود داشت و با چراغ روغنسوزی
که در سرسنگ اين قبرھا موجود بود به آسانی قابل تشخيص بودند .در سالگرد رحلت
ھر کدام از اين مقدسين ،مردم بر سر قبر آنان گرد آمده و با پھن کردن چادری بر
مقبرۀ سفيدرنگ آنان و پاشيدن گل بر سر قبرشان ،برای روح رحلت کردۀ آنان دعای
برکت و آسايش ميخواندند.
ھمانطوريکه قبال گفتم ،دھکدۀ ما امام يا پيشنماز تمام وقت برای اقامۀ نماز نداشت ،در
نتيجه مدرسۀ علميهای ھم در مسجد ما وجود نداشت .در ھر حال ،بعضی از بچهھا
ھرروزه و در صبحگان بلند شده و در خانهھای خودشان قرآن را ازبر ميخواندند –
کاری که قرآن آنرا را يک عمل دارای ثواب محسوب ميکند )سورۀ االسراء .(٧٨ :١٧
اما بدليل بيسواد بودن اکثر والدين فرزندان ،تشخيص صحت و يا سقم اين ازبر خوانی
کالم و تلفظ صحيح عبارات برای آنان کار بسيار دشواری بود.
در دھکدۀ ما ،مرد مسنی وجود داشت که کارش بافتن تورھای ماھيگيری بود .وی
بعلت کھولت سن قادر به رفتن به مسجد و انجام پنج رکعت دعای روزانهاش نبود و
بھمين دليل ،دعا و نمازش را در منزل انجام ميداد .او شخص بسيار پارسايی بود و
ھمۀ اھالی ده او را ميشناختند .ھمچنين ،او تمامی قرآن را ازبر داشت .ھرگاه کسی در
دھکدۀ ما در ميگذشت ،خويشاوندان آن شخص متوفی ،از او ميخواستند تا آياتی از
قرآن را برای طلب مغفرت از خداوند برای آن شخص مرحوم بخواند .او اين کار را
در طی يک يا دو روز انجام ميداد و در مقابل آن مزد بسيار ناچيزی را از اقوام و
بازماندگان شخص مرحوم دريافت ميکرد .مسلمانان بر اين باورند که اين عمل خير،
باعث برکت برای روح شخص متوفی ،قاری آن آيات و اقوام شخص درگذشته ميشود.
عالوه بر اين ،اين شخص دو مسئوليت مذھبی ديگر را نيز به عھده داشت :نخست ،او
با دعای تقدس و تبرک را که برروی ماسهای که آنرا در اطراف منازل برای
جلوگيری از ورود جانوران خزندۀ زخمی شده پاشيده ميشد ميخواند .دوم ،آياتی از
قرآن را برای شفای بيماران تالوت ميکرد.
اگرچه اين شخص قادر به خواندن متن عربی قرآن بود ،ولی نوشتن آنرا بلد نبود و
معنی کالمات و آياتی را که ميخواند بدرستی نميفھميد .با اين توصيف ،اين مسئله
ھيچگونه مشکلی را برای بچهھای دھکده از رفتن پيش او و يادگيری و خواندن قرآن
از وی را ايجاد نميکرد .من از او ميترسيدم چون او با بچهھا بدرفتاری کرده و آنھايی
را که او را اذيت ميکردند در مواردی تنبيه کرده و کتک ھم ميزد.
٢۵

در پی اين ايام ،من در يک مدرسۀ متوسطۀ زبان اردو که توسط دولت اداره ميشد ثبت
نام کردم .بعد از يادگيری زبان اردو والفبای عربی در آنجا ،ھر چند گاه يک قرآنی را
که متعلق به پدرم و در منزلمان وجود داشت مطالعه ميکردم .ولی مطالعۀ من فقط
محدود به ماه رمضان و نيز به کوتاھترين سورهھای قرآن بود .من ھيچکاه تمامی
قرآن را مطالعه نکردم و نيز ھيچ سعی و کوشش جدی برای حفظ آيه ھای قرآنی
نميکردم.
ھرروز قبل از شروع کالس ،يکی از شاگردان مدرسۀ ،با تالوت سورۀ فاتحه که
نخستين سورۀ قرآن ميباشد کالس را شروع ميکرد .بعد از آن ،دو تا از شاگردان با
خواندن سرودھای حمد برای خدا بقيه را ھمراھی ميکردند .يک روز ،مبصر کالس از
من خواست تا سورۀ فاتحه را ازبر بخوانم .ترسان ترسان سعی کردم تا تمامی آيه ھای
آن سوره را بخاطر بياورم و پس از آن با اطمينان خاطر شروع به خواندن آن سوره
نمودم .ولی خواندن من آنچنان مفتضح بود که مدير مدرسه که در آنجا حضور داشت
شروع به کتک زدن من کرد .پس از اين واقعه ،ھرروزه ،قسمتی از ساعات روزانۀ
مدرسه به خواندن دروس دينی اختصاص داده شد.
در اين مدرسه بود که مرا مجبور به انجام دعاھای مرتب پنجگانۀ روزانه نمودند .اگر
يکی از اين دعاھای روزانه انجام نميشد ،اين مسئله منجر به از دست دادن برخی از
امتيازات فردی و شخصی مانند يک وعده از غذای روزانه ميشد .در نتيجه ،من تمامی
حرکات بدنی را که مستلزم ھمراھی با اين دعاھا ميباشد را يادگرفته و حتی آيهھای
زيادی را به زبان عربی بخاطرم سپردم.
روزه گرفتن ھم خود مشکل طاقت فرسای ديگری بود – حتی دشوارتر از دعاھا –
آنھم در ماه رمضان و گرمای طاقت فرسای تابستان .در اسالم ،بچهھای کوچک از
گرفتن روزه معافند ولی نوجوانان موظف به رعايت اين الزام مذھبی ميباشند.
با اين وجود ،روزه گرفتن چندان بی پاداش ھم نبود .بعد از ظھر ھا ھمۀ مدارس در ماه
رمضان بسته بود .در ضمن ،ھمۀ ما منتظر روز پايانی ما رمضان بوديم چون اين
روز روز عيد ميباشد و ھمۀ بچهھا و نوجوانان عالوه بر شيرينی و ھدايا ،لباسھای نو
بعنوان ھديه دريافت ميکردند.
اھميت تمامی اين مسائل برای من ،فقط يکبار – آنھم در طی دوران جوانی و اولين
ماھی که من طبق الزام مذھبی ميبايست روزه بگيرم محسوس شد .طبق سنت ،اين
اولين روزۀ کامل من پاداشھايی را برای من در بر داشت – ازجمله شرکت در مراسم
جشن پرشکوھی که تمامی خانواده و دوستان به آن دعوت شده بودند.
اگر درست بخاطر داشته باشم ،ھيچکدام از افراد خانوادۀ من به جديت با مسائل ايمانی
برخورد نميکردند .البته شايد خواھر بزرگترم کمی در اين مورد جدی تر بود .او
ھميشه قرآن را ميخواند و دعا و نمازش را در منزل انجام ميداد چون زنان اجازۀ
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ورود به مسجد را نداشتند ٣ .در غير اين صورت ،وضعيت من در اين مورد و نيز
در مقام مقايسه با افراد ديگر خانوادهام – حتی با بقيۀ اھالی دھکده بھتر نبود .بعدھا
زمانيکه از دبيرستان فارغ التحصيل شدم ،حتی آن ايمان کوچکی را ھم که داشتم از
دست دادم.

_________________________________________________
 ٣توضيحی از مترجم :اينطور بنظر ميرسد که بر طبق اظھار نويسنده ،برخی از مساجد مسلمان در
ھنوستان اجازۀ ورود زنان را به مسجد نميدھند .اين مطلب در تمامی مساجد مسلمان در اقصی نقاط دنيا
صادق نميباشد.

٢٧

فصل دوم
بدنبال حقيقت

زندگی جھان بينانه و دنيوی
در حال حاضر و ھمانند پنجاه سال گذشته ورود به دانشکدۀ پزشکی در ھندوستان
بسيار مشکل ميباشد .تعداد صندلیھای اين کالسھا محدود و ضوابط قبولی و ورود به
آنھا بسيار سخت و باال است .در آنزمان ورود ھر دانشجو به مدرسۀ پزشکی کامآل به
معيار استحقاق و شايستگی وی ارتباط داشت و ميبايست در امتحان مربوطه ،آنھم با
نمرات باال و با حداقل شصت درصد ،قبول ميشد .ھيچگونه نيازی برای اھداء مالی
)شھريه( و يا داشتن دين و مذھب خاصی برای ورود به دانشکدۀ پزشکی نبود و با اين
شرايط بود که من با فيض خداوند مورد قبول واقع شدم.
در ژوئيۀ )جوالی(  ،١٩۵٢من به مدرسۀ عالی پزشکی بمبئی )بمبئی( وارد شدم .اين
مدرسۀ پزشکی کامآل بصورت دنيوی و غير مذھبی اداره ميشد .دانشجويان اين
دانشکده متشکل بودند از مليتھا ،زبانھا و مذاھب مختلف.
تا آنزمان ،حلقۀ دوستان من متشکل و منحصر به مسلمانان و ھندوھا بود .اگر چه من
اطالعات چندانی در مورد دين خودم يعنی اسالم نداشتم ،ولی از اين موضوع که اسالم
ھندوھا را بی دين و بت پرست ميخواند کامآل آگاه بودم )سورۀ آل عمران ،٢٨ :٣
النساء  ١٣٩ :۴و  ١۴۴و غيره( .درک من از آنھا اين بود که ھندوھا بتھای سنگی خود
را بعنوان خدايان خود عبادت کرده و ميپرستيدند .اين مسئله اصآل برای من مھم نبود
و ھيچگاه ھم نظر آنھا را ھم در اين مورد جويا نشدم.
با ھمين حساب ،رفتار من نسبت به مسيحيان ھم چندان متفاوت نبود .ولی به اين
موضوع آگاھی داشتم که قرآن نامی از چند عدد از کتب مذھبی آنان چون تورات )عھد
عتيق( ،مزامير و اناجيل )قسمتی از عھد جديد( را نام ميبرد ،اما ھيچگونه عالقهای
نسبت به کسب اطالعات بيشتری در مورد آنھا نداشتم .من آنان را مشرک )پرستندۀ
بيش از يک خدا( دانسته و مطلع بودم که عيسی يکی از آن خدايان و به "پسر خدا"
ملقب بود .اضافه بر آن ،آنان به تبليغ دين خود برای برگرداندن ديگران به کيش و
باورھای خود مشھور بودند .رھبران مذھبی ما ھميشه ما را به دوری از اينگونه افراد
بیدين ،مشرک و رياکار تشويق ميکردند )سورۀ البقره ١٢٠ :٢؛ آل عمران :٣
١٠٠و١١٨؛ سورۀ المائده ۵٧ ،۵١ :۵؛ سورۀ التحريم ٩ :۶۶؛ سورۀ البينه .(۶ :٩٨
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ولی کدام مسلمان ميتوانست به اين توصيهھای قرآن – آنھم در محيطی که بيشتر
کارھای ضروری و اجتناب ناپذير آن توسط پرستارھای مسيحی انجام ميشد توجه
بنمايد .در نتيجه ،من بزودی اين توصيۀ رھبران مذھبیام را کنار گذاشته و حتی از
روابطم با ھمکالسيھا و استادان مسيحی لذت ھم ميبردم .ھر ازگاھی ،ما با ھمديگر
عقايد باوری و ايمانی خود را – آنھم نه بصورت جدی رد و بدل ميکرديم .بھر حال،
من کماکان به مسلمان بودن خودم افتخار ميکردم ،ولی ھميشه مسئلۀ اينکه مسيحيان از
ورود به بھشت – آنھم بخاطر عقايد و باورھای اشتباه خود محروم ،بی نصيب و بی
بھره خواھند بود مرا عذاب ميداد.
در عين حال چيزی که از مسيحيان بيشتر جلب توجه مرا ميکرد اين بود که اعمال
آنان با گفتارشان يکی بود .آنھا نه تنھا در بارۀ محبت ،دوست داشتن و کمک کردن به
محتاجان و ديگران صحبت ميکردند ،بلکه آمادۀ تحمل درد و رنج بخاطر ديگران ھم
بودند و آنچه را که موعظه ميکردند ،خود نيز عمل مينمودند .در نتيجه اين موضوع
برای من گيج کننده بود که چرا برخی از آيات قرآنی مسيحيان را بی اعتبار و بی آبرو
اعالم ميکنند در حاليکه برخی آيات ديگر آنان را بسيار مورد لطف و عنايت قرار
ميدھند) .سورۀ البقره  ۶٢ :٢و المائده .(٨٢ :۵
در دوران دانشجوئی من ،دو فيلم سينمائی در رابطۀ با کتاب مقدس در بمبئی )بامبی(
بنامھای :ده فرمان و کو واديس که به زبان التين بمعنی "کجا ميروی؟" نمايش داده شد.
بسياری از مسلمانان – منجمله زنان محجبه برای تماشای اين دو فيلم ميرفتند .چيزيکه
برای من و بعد از ديدن اين دو فيلم خيلی جالب بنظر آمد اين بود که بدانم چرا
اطالعات مربوط به موسی در کتاب مقدس خيلی بيشتر از داستان و شرح حال او در
قرآن ميباشد .البته ،بعدھا فھميدم که عالوه براين حقيقت ،کارگردانان اين دو فيلم ،خود
تفسيرھايی را ھم در فيلم به داستان اضافه کرده بودند .بھرحال ،آيا اينطور نبود که
قرآن ميبايست حداقل در اين مورد تمام اطالعات مربوطه را دارا ميبود؟ من در عين
حال معتقد بودم که مذھب من برتر از ھمۀ مذاھب ديگر بود ،ولی بايد قبول کنم که اين
مسئله کماکان مرا رنج ميداد.
زمانيکه شرايط و امکانات مالی بمن اجازۀ ادامۀ تحصيل در ردۀ تخصصی بعد از
فارغ التحصيل شدن از دانشکدۀ پزشکی را نداد ،با ارادۀ خدا ،سرپرستی پزشکی يکی
از جزامخانهھای جديد التآسيس دولتی به عھدۀ من سپرده شد .قبل از اينکه از بمبئی
راھی اين محل شوم ،يکی از دوستان مسيحی من يک کتاب مقدس بمن ھديه داد و
ازمن قول گرفت که آنرا بخوانم .ولی من قبآل به خود قول داده بودم تا نخست قرآن را
بخوانم تا مرا از رفتن به راه خطا محافظت و بازداری نمايد .ترس من از تھديدات،
تذکرات و ھشدارھای شديدی بود که اسالم و قرآن به آنانی که قصد ترک اسالم را
دارند – مبنی بر اينکه که به رستگاری  dدست نخواھند يافتد ميداد) .سورۀ البقره :٢
١۶١و ١۶٢؛ النساء  ۴٧ :۴و ۵۶و غيره(.
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مطالعۀ قرآن
در نتيجه ،من يک جلد قرآن عربی با ترجمۀ زبان اردو که ھمراه با مقداری تشريح و
تفسير متون قرآنی در حواشی آن بود تھيه کردم .در ساعات و اوقات فراغت شروع به
خواندن قرآن نمودم و در دفتر ديگری سئواالتی را که برايم پيش ميآمد يادداشت
ميکردم .بايد اعتراف بکنم که ھر چه بيشتر ميخواندم ،ترسم بيشتر ميشد .نگرانی ،
تشويش و اضطراب جانشين صلح و آرامشی که از يک کتاب آسمانی انتظار داشتم
ميشد .در ضمن ،خيلی مايل بودم تا کتب آسمانی ديگری را که قرآن در مورد آنھا نيز
سخن ميگفت بخوانم ،ولی تھديد و ھشدارھای قرآنی مرا از آن باز ميداشت – من از
قھر و عذاب ابدی خدا می ترسيدم.
با اين ھمه ترس ،تشويش و نگرانی تنھا مانع خواندن من از آن کتابھا )تورات و انجيل(
نبود .من حتی مسلمان ديگری که اين کتب را خوانده ،مطالعه کرده و يا در مورد آنان
سخنی گفته باشد را نمی شناختم .بزرگان دينی ما ھم ھميشه مصر بر اين بودند که
مسيحيان و يھوديان در کتب خود دخل و تصرف نموده و تحريفاتی کردهاند .در نتيجه
آن کتب از نظر آنھا منسوخ و ملغی محسوب ميشدند .حتی به فتوای بعضی از اين
بزرگان دين اسالم ،انجيل اصلی بھنگام صعود مسيح ھمراه او به آسمان و باال برده
شده بود.
در ھمين حول و حوش بود که تصميم گرفتم تا يک نسخۀ خوب از قرآن را به زبان
انگليسی تھيه کنم تا بتوانم با درک بھتر آن ،به ترس ،نگرانی ،تشويش و اضطرابی که
قبآل مرا از خواندن آن کتاب مقدس مسيحيان باز ميداشت غلبه نمايم .در پی اين
جستجو ،روزی نسخهای از قرآن زبان انگليسی به ترجمۀ محمد مارمادوک پيکتال را
در يک کتابفروشی يک ايستگاه راهآھن پيدا کرده و آنرا خريداری نمودم .وی يک
انگليسی زادهای بود که در زمان حکومت نظامالملک حيدرآبادی )يکی از پادشاھان
سلسلۀ آصف جاھی قرون  ١٧در ھندوستان( به اسالم گرويده و قرآن را به زبان
انگليسی ترجمه نموده بود .الزم به توضيح است که اين ترجمه مورد توجه خاص و
قدردانی مسلمانان ھند ميباشد .در حين خواندن اين نسخه از قرآن بزبان انگليسی ،من
يادداشتھا و مطالب فراوانی از تمام مراجع قرآنی در مورد کتب مقدس يھوديان و
مسيحيان را جداگانه در دفتری مينوشتم .در ذيل ،مقداری از اين تحقيقات را برای
اطالع خوانندگان به رشتۀ تحرير در ميآورم.
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مراجع قرآنی در مورد کتاب مقدس
اول :قرآن تآکيد ميکند که  dکالم خود را به تمامی پيامبران و رسوالن قبلی آشکار
نموده و برخی از آن کالم نيز بصورت کتب مقدس آنان درآمدهاست .در ضمن ،قرآن
به درستی ،اصالت و اعتماد پذيری آن کتب آسمانی اشاره نموده و آنھا را برای
راھنمايی ،برکت و نور بخشيدن برای تمامی مردم عالم مفيد ميداند و ھمه را نسبت به
اعتماد و اعتقاد داشتن به آنھا تشويق ميکند) .سورۀ البقره ،١٣۶ ،٩٧ ،٩١ ،۵ ،۴ :٢
٢٨۵؛ سورۀ آل عمران ٨۴ ،۴ ،٣ :٣؛ سورۀ النساء١۶٣ ،١٣۶ ،۴٧ : ۴؛ سورۀ المائده
 ۶۶ ،۴٨ ،۴۴-۴۶ :۵؛ سورۀ االنعام ١۵۵ ،٩٣ :۶؛ سورۀ االعراف ١۴۵ :٧؛ سورۀ
يونس  ٣٨ :١٠و غيره(.
دوم :تمامی اين کتب آسمانی قبل از اينکه قرآن وجود داشته باشد وجود داشته و يھوديان
و مسيحيان آنھا را خوانده ،مطالعه کرده و از دستورات ،فرامين و نصايح آن کتب
پيروی ميکردند .بنا بر اين ،قرآن پيروان اين اديان و کتب آسمانی آنان را بعنوان "اھل
کتاب" دانسته و ال غير )سورۀ البقره ١٢١ ،١١٣ ،۴۴ :٢؛ سورۀ آل عمران ٧٩- :٣
 ،٧٨سورۀ المائده ۴٣ :۵؛ سورۀ االنعام ٩٢ :۶؛ سورۀ االعراف ١۵٧ :٧؛ سورۀ
يونس  ،٩۵ :١٠و غيره( – و اين بود درک ذھنی من از خواندن آن آيات قرآنی.
سوم :عالوه بر اين ،قرآن يھوديان و مسيحيان را به خواندن آن کتب آسمانی که ھمانا
تورات و انجيل ميباشند موظف دانسته و بغير از آنھا کتب ديگری را برای آنان ملزم
نميدارد) .سورۀ المائده .(۶٩-۶۵ :۵
چھارم :اسالم معتقد است که يھوديان از طريق تورات داوری خواھند شد) .سورۀ
المائده .(۴٣ :۵
پنجم :اسالم معتقد است که مسيحيان از طريق انجيل داوری خواھند شد) .سورۀ المائده
 .(۴٧ :۵ايه نوشته شود.
ششم :برخی از پيامھای تورات و انجيل در قرآن نيز ذکر شده است٢۶) .سورۀ
الشعراء.(١٩٧-١٩٢ :
ھفتم :اگر مسلمانان )اعراب( به گفتهھای پيغمبر خود شک ،شبه و دودلی داشته باشند،
آنان مجاز به مشاوره و متوسل شدن به اھل اين کتب ميباشند) .سورۀ النحل (۴٣ :١۶
ھشتم :قرآن حتی فراتر از آن رفته و اين اصل را بر خود پيامبر نيز اطالق داده و
ملزم داشته و به او ميفرمايد که اگر او ھم در ھر موردی در شک و شبه باشد ،بايد از
اھل اين کتب پرس و جو و مشاورت بکند) .سورۀ يونس  - ٩۴ :١٠مقايسه شود با
سورۀ االنعام .(١١۵ :۶
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نھم :بھرحال و با ھمين حساب ،قرآن برخی آيات مغاير و متناقضی ھم در اين مورد
مبنی بر اينکه يھوديان و مسيحيان در کتب آسمانی خود دست برده و درآنھا تحريف و
يا تخريج نموده و يا در مواردی حقيقت الھام شده را کتمان و يا بصورت متفاوتی
درآوردهآند اعالم ميدارد .الزم به توضيح است که سختترين اين انتقادات متوجه
يھوديان ميباشد و نه مسيحيان) .سورۀ البقره ،١۴۶ ،١۴٠ ،١٠١ ،٧٩-٧۵ ،۴٢-۴٠ :٢
١٧۴ ،١۵٩؛ سورۀ آل عمران ١٨٧ ،٧٨ ،٧٢-٧٠ :٣؛ سورۀ النساء ۴۶ :۴؛ سورۀ
االعراف  ١۶٢ :٧و غيره(.
تحت چنين شرايطی ،سئوال بسيار مھمی که برای من پيش آمد و ميبايست تا مورد
رسيدگی و مطالعۀ بسيار دقيق قرار بگيرد اين بود که" :چگونه ميتوان اين آيات مثبت و
منفی قرآن را که در عين حال باھم تناقض بسيار روشن و واضحی در موارد داوری
اين کتب و پيروان آنھا را دارا ميباشد باھم سازگاری داد؟" آيا اين بدان معنی است که
پيروان اين کتب ،آنچه را که آنھا در اين نگاشتهھا خوانده ،مطالعه کرده ،به ھمکيشان
خود و ديگران آموخته از کتبی بوده که در آنھا دست خوردگی بوده و دخل و تصرفی
نابجا در آنھا انجام گرفته بود؟ اگر اين مسئله حقيقت دارد ،پس چرا قرآن پيروان خود
را تشويق به داوری بر مبنای آموزهھای اين کتب ميکند؟
بنظر من ،در اين رابطه ،تنھا دو موضوع ممکن و قابل نتيجهگيری بود ،ولی فقط يکی
از اين دو نتيجه برای من محتمل مينمود -١ :قرآن گفتۀ خود را نقض و نفی )تناقض(
مينمايد – و اين ھمانا آن نتيجۀ غير محتمل برای من بود -٢ .موضوع دخل و تصرف
در متون کتب يھوديان و مسيحيان – يعنی موضوع محتمل برای من.
درنتيجه و از جاييکه بسيار بعيد ميبود که تمامی يھوديان و مسيحيان باھم برای دخل و
تصرف در کتب آسمانيشان توافق بکنند – چه برسد به اينکه چه موضوعاتی را حذف،
اضافه و يا تغيير بدھند – در نتيجه اين برای من بسی نامعقول ،بی معنی و در عين
حال غير ممکن بود .پس تنھا ثمره و حاصلی را که برای من معقول و محتمل بود اين
است که قرآن اين اتھامات را فقط بر عليه پيروان محلی اين کتب يعنی يھوديان و
مسيحيان نسبت داده باشد .و اين خود در حالی است که خواندن و مطالعۀ اين کتب
برای آنان مجاز و الزامی بودهاست – امری ديگر مبنی بر صحت ،درستی ،بی عيبی،
صداقت و يکپارچگی نگارشات در اين کتب .عالوه بر اين ،تحقيقات من نشان داد که
بر عکس ادعای برخی از مسلمانان ،ھيچگونه شواھد ،آيات و يا منابع تآييدی در قرآن
مبنی بر اينکه قرآن کتاب مقدس را منسوخ و يا تأييد اين مطلب مبنی بر اينکه انجيل
در زمان صعود عيسی مسيح به آسمان توسط او به بھشت برده شده است ارائه نداده و
بطور کلی وجود ندارد.
پس آيا ميشود اينطور نتيجهگيری نمود که تنھا دليل و انگيزهای که بتواند برخی از
مسلمان را – چه آگاه و چه ناآگاه ،که مطمئنا ً ھيچ شکی ھم در احترام و تکريم آنان در
مورد اين کتب )تورات و انجيل( نميباشد را وادار به انجام اين امر بنمايد فقط ناشی از
ارضاء نفسانی و راحتی وجدان شخصی خودشان و نيز کم ارزش شمردن آن کتب )در
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برابر قرآن( ميباشد؟ آيا با ھمين حساب و با اين گونه قضاوت و داوری ،خود آنھا در
نگارشھا و مفھومات قرآن دخل و تصرف نمیکنند؟ آيا خود آنھا باھمين روش قضاوتی
و داوری نسبت به آن کتب و پيروان آنھا خود را محکوم به تغيير معنی و تفسير کالم
قرآن ،يعنی اضافه و يا کم کردن و يا کتمان داشتن حقيقت نوشته شده در آن محکوم
نميکنند؟
باالخره ،و پس از تحقيقات و مطالعات بيشتر ،من به اطالعات و شواھد تاريخی و
باستانشناسی بسيار با ارزش و فراوانی که موجود است دست پيدا کردم که باعث
تعجب بسيار عميق من در رابطۀ با صحت ،صداقت و درستی بيشتر کتاب مقدس
گرديد .از طريق ھمين تحقيقات بود که من به يکی از نتايجی که برای من بسيار روشن
و آشکار کننده بود دست يافتم – و آن اينکه يھوديان ،مسيحيان و ديگر اساتيد ،حقجويان
و دانشپژوھان تحصيل کرده ،آموخته و صادق مسيحی شايد بر روی نوع ترجمه،
تحليل و معانی اصيل برخی از نگارشھا در کتب مذھبی خودشان باھم نظر توافق
نداشته باشند ،ولی اکثرآ – آنھم با تآييد ھمگانی بر موجود بودن اين آموزهھا و
اطالعات – آنھم بدون دخل و تصرف در آنھا ،باھم ھم نظر و ھم عقيده بوده و توافق
کامل دارند که اين اطالعات از بدو نگاشتن اين کتب در آنھا موجود بودهاست.
مطالعۀ کتاب مقدس
درست بعد از اين مطالعات و تحقيقات فراوان از قرآن در مورد صحت ،درستی و
صداقت کتاب مقدس بود که من تصميم بخواندن و مطالعۀ جدی و عميق تر کتاب مقدس
را گرفتم .اما برای آرام کردن و دلجويی از وجدانم ،آيات آغازين دومين سورۀ قرآن را
که ھمانا سورۀ البقرۀ ميباشد را دوباره خواندم.
دوستان مسيحی من قبال به من آموخته بودند که کتاب مقدس شامل دو قسمت ميباشد:
قسمت نخست "عھد عتيق" )يا ھمان تورات( که شامل  ٣٩کتاب ميباشد و ھمۀ آنھا قبل
از تولد مسيح آشکار شده است ]و شامل چگونگی پيدايش عالم ،تاريخچۀ قوم يھود،
پيشگويیھای پيامبران ،کتب نصيحتی ،و نگارشات موزون و غيره ميباشد[ .و قسمت
دوم "عھد جديد" ناميده ميشود که شامل  ٢٧کتاب ميباشد که پس از تولد مسيح آشکار و
نگاشته شدهاست و نيز شامل اناجيل )چھار انجيل( که بيوگرافی و شرح حال زندگی و
خدمتی عيسی مسيح ميباشند .در ضمن ،نگارشات ديگری را که توسط برخی از
رسوالن )شاگردان و حواريون عيسی( و به ھدايت ،حمايت و الھام روحالقدس به رشتۀ
تحرير درآمدهاست شامل تاريخچۀ تآسيس کليسيای مسيح ،کتب آموزهای و اعتقادات و
وقايع مربوط به مکاشفه ،يعنی آخرزمان و ايام آينده ميباشد ،نيز در برميگيرد.
بايد اذعان نمايم که خواندن جدی کتاب مقدس مستلزم ماھھا وقت ميباشد – مخصوصآ
آنھم برای کسی مثل من که در آن ايام وقت آزادش بسيار محدود بود .در عين حال،
اولين دور خواندن کتاب مقدس اثرات بسيار اساسی بر من داشت – بخصوص روايات
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و نوشتار قسمتھايی از قرآن و کتاب مقدس که در مورد مطالب مشابه تاريخی و الھياتی
بيان شدهاست – و تفاوت عمدۀ بين آنھا برای من بسی جالب و قابل تعجب بود.
اختالفات و تناقضات بين روايات کتاب مقدس و قرآن
تفاوتھا و تشابھات موجود در روايات کتاب مقدس و قرآن بر کسی که حتی برای اولين
بار و بطور سطحی اين کتب را بخواند پوشيده نيست .امور مشترک و تشابھات نسبی
بين اين دو کتاب ھيچ جای تعجبی را برای کسی نميگذارد – مخصوصآ برای خوانندۀ
مسلمان ،چه برسد به دو خواننده ديگر – يعنی يھودی و مسيحی ،ھمه معتقدند که اين
کتب ،کتب ايمانی و آسمانی آنان و کالم خداوند ميباشند.
ولی در مورد حل اختالفات و تناقضات موجود در ھمان کتب و روايات نوشته شده به
نتيجهگيری ديگری ميانجامد .آيا اين مسئله ميتواند حقيقت داشته باشد که طبق ارادۀ
خدا ،حقايقی در بارۀ پيامبران پيشين و نيز موضوعات ذکر شدۀ در بارۀ آنان را آنھم
در درکتب آسمانی اوليۀ آنان ،از ايشان ،اطرافيانشان و بقيۀ مردم عالم پنھان داشته و
آن اطالعات مربوطه را بصورت عمدی از آن کتب حذف نموده ،محفوظ نگاھداشته و
بعدآ در زمان معين ديگری و توسط پيامبر ديگر و در کتاب ديگری بنام قرآن که
مسلمانان آن را خاتم الکتب ميدانند جابجا نموده و آشکار نمايد؟
برخی از اين اختالفات و تفاوتھا بسيار ساده بوده و شايد بشود بدون ھيچگونه بحث
جدی آنھا را قبول کرد – ولی نه ھمۀ آنھا را .بعنوان نمونه ،در ذيل به چند مورد از
اين اختالفات و تناقضات اساسی ميپردازيم:
در يک روايت قرآن آمدهاست که طبق فرمان خدا ،تمامی مالئک در حال سجده بر
روی زمين افتاده و او را ستايش نمودند ،ولی شيطان از اين امر سرپيچی کرد )سورۀ
الحجر  ٣٠ :١۵و  ٣١و سورۀ طه  .(١١۶ : ٢٠چرا اين موضوع در کتاب مقدس
نيامدهاست؟ يا چرا کتاب مقدس با تمام عزت و احترامی که در بين مسمانان نسبت به
صداقت و درستی آن موجود است ،با محل اقامت ابراھيم که بنا بروايت طوالنی قرآن
مکه اعالم شدهاست توافق ندارد )سورۀ البقره (١٢۵ :٢؟ و يا اينکه چرا کتاب مقدس
اين ادعای قرآن را مبنی بر اينکه اين ابراھيم بود که بنای کعبه را بنا نمود تآييد
نميکند؟ عالوه بر اين ،چرا کتاب مقدس در مورد زنانی که پس از ديدن يوسف
دستھای خود را بريده بودند صحبتی نميکند )سورۀ يوسف  ،(٣١ :١٢ويا درک و
ذھنيت سليمان از صحبت مورچهھا و ھدھد )سورۀ النمل  ،٢٧آيۀ  ١۶و آيات بعدی( –
چرا صحبتی از اين مطالب در کتاب مقدس نيست؟ چرا کتاب مقدسی که ھيچگونه
ماليمتی در داوری و برخورد خود با گناه انسانی ندارد ،در مورد لعنت خداوندی و
تبديل سرپيچندگان از فرامينش به ميمون و خوک ھيچ سخنی نميگويد )سورۀ المائده :۵
(۶٠؟
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آيا اين مسئله مھم نيست که طبق روايت کتاب مقدس تمامی اعضای خانوادۀ نوح از
سيل و مرگ نجات يافتند ،در حالی که روايت قرآن به صراحت ميگويد که يکی از
فرزندان نوح در سيل غرق شده و نجات نيافت )سورۀ ھود  ۴٢ :١١و آيات بعدی(؟
اضافه بر اين ،طبق کتاب مقدس ،ھارون ،دستور بنای بت و صنم ھا را ميدھد ،در
صورتيکه طبق روايت قرآنی ،شخصی بنام السميری )سامری( مسئول اين عمل
بودهاست )سورۀ طه  .(٨۵ :٢٠آيا ممکن است که ھمان يک شخص دو اسم متفاوت
داشته باشد؟ اگر اين امر صحت دارد ،دليل عوض شدن اسم اعالم شدۀ اين شخص که
از قرون قبل نامش در روايت تورات ذکر شده است چه ميباشد؟
چرا قرآن ،مريم ،مادر عيسی را خواھر ھارون معرفی ميکند )سورۀ مريم (٢٨ :١٩؟
آيا اين مسئلۀ اختالفات و تناقضات را بدتر ،و پيچيدهتر نمینمايد؟ آيا نام السميری،
ھيچگونه ارتباطی با نام "سامريان" ،که طبق روايت کتاب مقدسی و بنا بر رسوم و از
ايام گذشته دشمن يھوديان در دوران قبل و بعد از عيسی بودند دارد يا نه؟ ] -موضوعی
بسيار قابل توجه![
آيا اختالفات و تناقضات موجود در قرآن با روايات معادل کتاب مقدس در مورد محل
تولد عيسی مھم است يا نه )سورۀ مريم  ،١٩آيه  ٢٢و آيات بعدی(؟ مسئلۀ معجزات
عيسی چی؟ قرآن روايت ميکند که عيسی از زمان بچگی معجزات ميکرد )سورۀ آل
عمران  ۴٩ :٣و سورۀ مريم  ،(٣٠ :١٩ولی اين با روايات انجيلی کامآل در تناقض
است! نخستين معجزه عيسی بر طبق انجيل زمانی بود که او سی ساله بوده و معجزه
ھم در محلی بنام قانا )کانا( که يکی از محالت جليل ميباشد اتفاق افتاده بود.
و يا مسئلۀ مصلوب شدن عيسی .طبق روايت قرآن اگر چه شھود ،مفھوم ،منظور ،قصد
و نيت مصلوب کردن عيسی کامآل در قرآن موجود و ذکر شدهاست ،ولی طبق روايت
قرآن عيسی مصلوب نميشود )سورۀ النساء  .(١۵٧ :۴چرا؟ اين در حالی است که
اناجيل مملو از حقيقت مصلوب شدن ،مرگ و قيام او از مردگان بوده و اھميت بسيار
خاصی را در مورد آن قائل ھستند.
آيا اين مسئله مھم نيست که قرآن يک صورت و حالت خاص فرزند خواندگی و بودن
عيسی ]منظور فرزند جسمی بودن است[) ،سورۀ االخالص  ۴-١ :١١٢و سورۀ االنعام
 (١٠٢ :۶را که ھمانا کتاب مقدس ھم آن نوع فرزندی را ]منظور جسمی[ تاکيد ننموده
و رد ميکند ،ھرگز از ديدگاه خاص کتاب مقدسی و انجيلی ]يعنی به صورت روحانی[
نگاه نکرده و آنرا تجزيه و تحليل نمی نمايد؟ آيا اين مھم نيست که طرز نوشتار،
نگارش و برخورد قرآن با اين مسئله اينگونه است که ميتواند موجب سردرگمی و
اغتشاش فکری خوانندۀ آن و استنباط اشتباه وی مبنی بر اينکه مسيحيان عمآل به شرک
و چند خداپرستی مبادرت ميورزند بشود )سورۀ النساء ١٧١ :۴؛ سورۀ المائده ٧٣ :۵
و (١١۶؟ آيا اين مغاير و بر خالف باور ،تصور و تجسم مسيحيت در مورد وجود فقط
٣۵

يک خدای واحد که از قرنھا قبل ھم تورات و ھم انجيل آنرا بازنموده ،تآييد و تآکيد
کرده و بر آن اصرار دارند نيست؟
آيا قرآن حاوی تمامی دانش الزمه برای شناخت کتاب مقدس می باشد؟
عالوه بر اين ،آيا اين ادعای خيلی از مسلمانان مبنی بر اينکه قرآن حاوی تمام
اطالعات و مطالب الزمه برای شناخت مطالب موجود در کتب آسمانی ديگر است
ميتواند صحيح باشد؟ اگر چنين است ،آنگاه چگونه ميتوان اين دعوی مسلمانان را با
کنارگذاری عمدی قرآن از صحبت راجع به کتب و انبيايی چون اشعيا ،ارميا ،حزقيال،
ھوشع ،عاموس ،ميکاه و غيره را وفق داده و سازگار نمود؟ آيا اين کتب و مراجع
کتاب مقدسی را بايد بسادگی کنار گذاشت و ديگر نيازی برای وجود آنان در شناخت
خداوند ،تاريخ قوم يھود و زندگی امروزه نميباشد؟ چگونه ميشود که اين کتب ھم مورد
عزت و احترام مسلمانان قرار داشته باشند ولی در عين حال قرآن نسبت به آنھا
بیتفاوت بوده و آنھا را کنار گذاشته باشد؟ آيا اين کتب ھيچگونه ارزش الھياتی،
تاريخی و سياسی و ادبياتی را دارا نميباشند؟ اگر فرض بر اين باشد که کمترين مقدار
و يا حداقل ھر دانشی برای فراگيری ھر موضوعی مکفی است ،پس اين چگونه است
که قرآن اطالعات آموزشی و رويدادھای خود را به طور مرتب تکرار ميکند؟
و باالخره موضوع عيسی مسيح و آموزشھا وحکايات و تمثيلھای ماالمال و آکندۀ او
در رابطه با خداوند و ھمسايه ،حکايات او در مورد پادشاھی خداوند ،نشانهھای چند
گانه و معجزات او ،دوستی و نشست و برخاست او با حواريون ،پيروانش،
]گناھکاران ،بدکاران و روسپيان برای ھدايت آنان به راه راست و راستگاری[؟ چرا
قرآن در مورد رواياتی چون "صامری نيکو"" ،پسر گم شده" و داستانھای مشابه ساکت
است؟
با اين حساب ،آيا اينگونه روايات کتاب مقدس بايد مردود شمرده شوند – آنھم با تمامی
آگاھیھای حقيقی که اين داستانھا در دل خود جای دارند؟ و در مورد گفت و شنودھايی
در مورد فروتنی و محبت ايماندار به مسيح که از صميم قلب و با خلوص نيت به ندای
محبت و رستگاری خداوند لبيک گفته و پيرو او ميگردد چيزی نبايد گفت؟ نمونهای از
اينگونه گفتار انجيلی را در ذيل ميخوانيم:
١

" اگر به زبانھای مردم و فرشتگان سخن گويم و محبت نداشته باشم ،مثل نحاس صدادھنده و
٢
سنج فغان کننده شدهام .و اگرنبوت داشته باشم و جميع اسرار و ھمه علم رابدانم و ايمان
٣
کامل داشته باشم بحدی که کوھھا رانقل کنم و محبت نداشته باشم ،ھيچ ھستم .واگر جميع
اموال خود را صدقه دھم و بدن خود رابسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم ،ھيچ سود
۴
نمی برم .محبت حليم و مھربان است؛ محبت حسد نمی برد؛ محبت کبر و غرور ندارد؛

٣۶

۵

اطوار ناپسنديده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود؛ خشم نمی گيرد و سوءظن ندارد؛
٧
۶
ازناراستی خوشوقت نمی گردد ،ولی با راستی شادی میکند؛ در ھمهچيز صبر میکند و
٨
ھمه را باور مینمايد؛ در ھمه حال اميدوار میباشد وھر چيز را متحمل میباشد .محبت
ھرگز ساقط نمی شود و اما اگر نبوتھاباشد ،نيست خواھد شد و اگر زبانھا ،انتھا خواھد
پذيرفت و اگر علم ،زايل خواھد گرديد".

محبت ھرگز شکست نميخورد...
١٣

" و الحال اين سه چيز باقی است :يعنیايمان و اميد ومحبت .اما بزرگتر از اينھا محبت
است) ".اول قرنتيان فصل  :١٣آيات  ٨-١و .(١٣

آيا اين نغمه و آواز مملو از محبت بايد منسوخ شمرده شود؟ آيا آيات و نغمهھای ديگر و
بھتری از اين در انجيل موجود است ويا ميتوانست وجود داشته باشد که ھمراه با صعود
عيسی مسيح و توسط او به آسمان برده شده باشد؟ آيا تمامی مسيحيان آنقدر دورو و
رياکار بودند که در عين حالی که مشغول عمده فروشی و کالشی بر روی کالم منجی
خود بودند ،در ضمن به خواندن سرود و نغمهھايی مملو از محبتی چون اين که مشتق
از روح خداوندی و از طريق عيسی که قلوب آنان را مملو کرده بود مشغول بودند؟ آيا
در تمامی قرآن اينگونه مھر و محبت ،اينسان نشانهھا ،اينطور قناعت و سرور ،شادی
و آرامش يافت ميشود؟ اين نوع زبان ،طريقه و نمونه که مختص کتاب مقدس ميباشد
و در قرآن ]و يا جای ديگر[ يافت نميشود.
ادعاھای قرآن
ادعاھای بسيار مشخص ،سفت و سخت قرآن بر ھيچيک از مطالعه کنندگان جدی آن
پوشيده نيست .کالم ،کالم ) dخدا( است و الغير )سورۀ يونس ،آيۀ  .(۶۵از طريق
کالم قرآن است که رسول او يعنی محمد مردم را از تاريکی به نور ھدايت ميکند
)سورۀ ابراھيم  (١ :١۴و ھيچگونه اشتباه ،انحراف و تناقضی در آن وجود ندارد
)سورۀ فصلت ۴٢ :۴١؛ سورۀ الزم ٢٨ :٣٩؛ سورۀ النساء  .(٨٢ :۴اگر تمامی انسانھا
و ارواح )جن ھا( جمع شوند نمی توانند آنرا اقتباس نمايند )سورۀ االسراء  .(٨٨ :١٧به
آنانی که کارھای خير ميکنند ،پيغام پاداش و اجر است )الکھف  .(٢ :١٨حديث ،کتاب
شريعتی و سنتی مسلمانان ،صحت آنرا تاييد مينمايد .عمآل ،اينھا ادعاھای کوچکی
نيستند.
اما آيا تاريخچه ،ذات ،محتويات و ماھيت اصلی قرآن ھم اين ادعاھا را تآييد ميکند؟
اضافه بر اين :اکثرآ ،تعداد شواھد و اطالعات دقيق تاريخی مربوط به شرايط
آشکارسازی و الھامی قرآن کامل نميباشد؛ زمانبندی آن آشکارسازيھا و الھامات
مشخص نيست؛ برخی احتماالت و نابھنجاريھای تاريخی در آن موجود است و در

٣٧

مواردی شکستگی و نايکنواختی فکری و موضوعی بصورت روشنی در روايات ديده
ميشود.
عالوه بر اين ،آيا روايات سنتی زمان عثمان )خليفۀ سوم( مبنی بر نحوۀ جمع آوری
قرآن در آنزمان ،اين تضمين قطعی را ميدھد که قرآنی که در حال حاضر مسلمانان در
دست دارند ،درست ھمان قرآنی است که به محمد ھم آشکار شده بود؟ آيا يک حقجو،
محقق و يا مطالعه کنندۀ واقعی و دقيق متون نوشته شدۀ قرآنی – آنھم برای يادگيری و
آگاھی بيشتر از تاريخچۀ چگونگی تدوين و فراھم شدن آن ،بايد بسادگی از گزارشاتی
که در روايات اسالمی مبنی بر اينکه عثمان تمامی اطالعات و شواھد موجود در
رابطۀ با تجديد نظر و دستخوردگی در قرآن را ،و داليل وجود آن شواھد و نيز داليلی
را که برای از بين بردن آن اطالعات و شواھد آمده است صرف نظر بکند؟ آيا اين
نمونهھای مختلف و قديمی برخی از متون قرآن که توسط عثمان ازبين برده شدهاند و
اطالعات مربوطه به اين مسئله را که کماکان در ادبيات معتبر اسالمی موجود ميباشند
را بايد ناديده گرفت؟ با اين تفاصيل ،سؤال اين است که اگر ذھن انسان ميتوانست نمونۀ
نوشتهھا و نسخ قرآن عثمان را بخاطر بسپارد ،آيا ھمان ذھن انسانی نميتوانست
نوشتهھای گوناگون و مختلف ديگر را نيز بخاطر بسپارد – بخصوص نوشته و
نسخهھای خواندۀ شده توسط ھمنشينان و مصاحبان ديگر محمد را که اصرار داشتند
نوشتهھا و نسخ آنان نسخ اصلی قرآن بوده است؟ بر کسی پوشيده نيست که اينگونه
سئواالت وابستۀ به اين مسئله اغلب مباحثات احساسی داغی را ايجاد ميکند تا مباحثات
عقالنی و افشا کننده را .ولی آيا نبايد و نميشود آنھا را بيغرضانه مورد مطالعه و تحقيق
قرار داد؟ آنھم مخصوصآ از طرف مسلمانانی که اصرار دارند که نسخ قرآنی بعد از
زمان محمد و تا کنون نسخ اصلی و دست نخورده ميباشند.

٣٨

مسائل مربوط به آيات منسوخه و ملغی )ناسخ و منسوخ(:
بزرگترين مسئلۀ گيج کننده برای من ،مسائل مربوط به آيات منسوخه و يا ملغی بود.
اين مسئله ،آنھم با پشتيبانی و حمايت عدۀ زيادی از علمای معاصر دين اسالم که نياز
به رسيدگی دقيقتری را برای تشريح دوبارۀ موضع سنتی اين مسئله را مينمايند ،خود
دليل و نشانهای است موجه برای وجود اين مشکل و نيز رسيدگی دوباره به اين امر
بسيار مھم و اساسی .تازه اين در حالی است که اين گروه معتقدند که قرآن ديگر کتب
آسمانی را منسوخ و يا ملغی شمرده و دستخوردگی در آنھا را تاييد مينمايد در حاليکه
خود اين اتھامات – ھم از شواھد قرآنی و ھم از نوشتهھای علمای مسلمان معاصر در
اين مورد ،نسبت به خود قرآن ھم صادق ميباشد.
سورۀ االعلی  (۶)" ٧-۶ : ٨٧مگر آنچه را خدا بخواھد ،كه او آشكار و نھان را مىداند!
) (٧و ما تو را براى انجام ھر كار خير آماده مىكنيم!"
سورۀ البقره " ١٠۶ :٢آيا نمىدانستى كه حكومت آسمانھا و زمين ،از آن خداست؟! )و حق
دارد ھر گونه تغيير و تبديلى در احكام خود طبق مصالح بدھد؟!( و جز خدا ،ولى و ياورى
براى شما نيست) .و اوست كه مصلحت شما را مىداند و تعيين مىكند(".
سورۀ النحل " ١٠١ :١۶بگو ،روح القدس آن را از جانب پروردگارت بحق نازل كرده ،تا
افراد باايمان را ثابتقدم گرداند; و ھدايت و بشارتى است براى عموم مسلمانان!"

اتفاقآ ،اين موضوع و اطالعات مربوط به اين مسئله خود از طريق شواھد قرآنی و
توسط علمای اسالمی معاصر تھيه ،جمع آوری و نيز تدوين شده است .حاال شايد اين
مسئله برای خود آنھا چندان مشکل بزرگی نباشد ،ولی برای من و ھمانند برخی ديگر
مسلمانان ،اين مسئله برايمان مشکل بوده و کماکان ميباشد .سئوال اين است که چگونه
کالم تغيير ناپذير خداوند ميتوانست عوض بشود – آنھم در حالتی که خود قرآن نسبت
به اين مسئله ]آيات ناسخ و منسوخ[ اطالعات روشنی نميدھد؟
چگونگی رشد و گسترش اسالم
اين مشکل ،با آيات حمايت شده از طرف قرآن مبنی بر مدارا کردن و بردباری در
مذھب ،با تشريح متفاوت اين آيات از طرف برخی از مسلمانان و نيز نوع استفادۀ از
شمشير حاد تر نيز ميگردد .منظور قرآن از اينکه ميگويد "در دين اجباری نيست" چه
ميباشد؟ )سورۀ البقره  ٢۵۶ :٢مقايسه شود با سورۀ يونس .(١٠٠ :١٠
آيا اين موضع متضاد با تاکيد و اصرار قرآنی مبنی بر اينکه اسالم تنھا دين مورد قبول
خداوند است نميباشد؟ فراتر از اين ،آيا آيات و اصول قرآنی مبنی بر اينکه مجازات و
کيفر ابدی منتظر آنانی است که آنرا ]قرآن و اسالم[ رد بکنند )سورۀ البقره  ١۶١ :٢و
 ،١۶٢سورۀ آل عمران  (٨۵ :٣مغاير با ھمين اين اصل قرآنی مندرج در آيۀ مندرج
٣٩

در سورۀ البقره  ٢۵۶ :٢نميباشد؟ از اين گذشته ،چگونه ميتوان مبارزه و لشکرکشی بر
عليه کاروانھای مکه ،اخراج يھوديان از مکه و روايات و مرجع ھای بسيار در مورد
جھاد را باھم آشتی داد؟ آيا اين طرق ھمان طريق ذکر شده در سورۀ المومنون :٢٣
 ٩۶که ميگويد "سخن بد آنان را به ھر چه نيکوترت مي آيد پاسخ گوي" ۴ميباشد؟
چگونه ميتوان اين روش ھا را با فرامين قرآنی مبنی بر" ...و اھل کتاب جز اندکي از
آنھا چون پيمانشان را شکستند ...عفوشان کن و از گناھشان در گذر که خدا نيکو کاران
را دوست مي دارد" ۵آشتی داد )سورۀ المائده (١٣ :۵؟ آيا تعريف سنتی اصل جھاد و
ذھنيت معمول و مقبولی که از اين درک در ميان مسلمانان مبنی بر تصرف و حکومت
بر جھان موجود و مرسوم ميباشد )مجزا از ذھنيت و درک اين اصل مبنی بر تبليغ
مذھبی و تغيير مذھب دادن غير مسلمان( مغاير با تعليمات خود قرآن و اين آيۀ ذکر
شده نميباشد؟  -ھمانگونه که جنگھای صليبی در مغايرت با انجيل ميباشد .آيا اين تفسير
با تفسير معمول و مقبول بين بسياری از مسلمانان معاصر که معتقد و مصر بر اينند
که جنگيدن فقط زمانی واجب است که کسی در حالت دفاع از خود باشد در مغايرت
نميباشد؟ با اين حساب ،چگونه ميشود معنی و کاربرد اين آيات قرآنی را – آنھم در
دنيای امروزه درک نمود؟
)سورۀ التوبه  (۵)" (٣٠-٢٩ ،۵ :٩و اگر يكى از مشركان از تو پناھندگى بخواھد ،به او پناه
ده تا سخن خدا را بشنود )و در آن بينديشد(! سپس او را به محل امنش برسان ،چرا كه آنھا
گروھى ناآگاھند!" و ") (٢٩يھود گفتند :عزير پسر خداست! و نصارى كفتند :مسيح پسر
خداست! اين سخنى است كه با زبان خود مىگويند ،كه ھمانند گفتار كافران پيشين است; خدا
آنان را بكشد ،چگونه از حق انحراف مىيابند؟! )) (٣٠آنھا( دانشمندان و راھبان خويش را
معبودھايى در برابر خدا قرار دادند ،و )ھمچنين( مسيح فرزند مريم را; در حالى كه دستور
نداشتند جز خداوند يكتائى را كه معبودى جز او نيست ،بپرستند ،او پاك و منزه است از آنچه
ھمتايش قرار مىدھند!"

اکنون الزم به پرسش اين مطلب است که آيا مسئلۀ آيات منسوخه و ملغی )انساخ و
منسوخ( کمکی بر درک ،حل و فصل اختالفات بين اين آيه ھا و موضوعھای مشابه
ديگر و نيز مراجع متضاد و ناسازگار ديگر قرآنی که در اين راستا وجود دارند
مينمايد يا نه؟ اگر چنين است ،کدامين آيهھا مورد انساخ و يا کدامين آيهھا منسوخ شده
ميباشند و چرا؟ ھمانگونه که قبال ھم ذکر شد ،اين آيات و مدارک توسط برخی از
علمای اسالمی جمعآوری شده و موجود ميباشند .پس سئوالی که در اين مورد پيش
ميآيد مبنی بر اين است که اگر حتی تمامی اين قضيه نادرست و يا فقط يک تھمت ناروا
باشد ،آيا توافق کلی در بين تمامی مسلمانان بر سر اين موضوع موجود است يا نه؟
وجود اينگونه آيات و مسائل مشابه برای من بسی گيج کننده بود .چگونه ممکن بود که
اينگونه آيات بر روی لوح سنگھای محافظت شده – آنھم قبل از آفرينش جھان نگاشته
شده باشند؟ بنابراين ،توسعۀ وسيع و گسترش فتوحات و حکومت مستقل اسالمی را فقط
ميشود بر مبنای اين آيات و بطورت منطقی تشريح کرد .
_________________________________
۴ http://www.zandiq.com/quran/showsurah.php?n=23
۵http://www.zandiq.com/quran/showsurah.php?n=5

۴٠

راھکاری ديگر
ولی آيا کسی جرأت ميکند که اينگونه ادعا ھای قرآنی را زير سئوال ببرد؟ آيا واقعآ
کسی توانايی آنرا دارد که حتی فکر اين را بکند که ايمان و باور اسالمی يک قضيۀ
معتبر است يا نه – آنھم مخصوصا ً اين قضيه که قرآن برترين منبع ايمانی برای تمامی
بشريت و برای تمامی زمان ميباشد را مطرح بکند؟ حداقل ،آياتی که حمايت از استفادۀ
شمشير را د رقرآن مينمايند ،شديدآ در تضاد با آنچه در انجيل آمده است ميباشند .در
ذيل چند نمونه از اين آيات انجيلی را ميخوانيم:
٣۴

" پس حال،دستوری )فرمانی( تازه بشما ميدھم :يکديگر را دوست بداريدھمانگونه که من
٣۵
شما را دوست ميدارم .محبت شما بيکديگر ،به جھان ثابت خواھد کرد که شما شاگردان من
ميباشيد) ".يوحنا  ٣۵-٣۴ :١٣ت.ت(.
١٧

" به ھيچکس به عوض بدی ،بدی نکنيد .مواظب باشيد كه تمام كارھای شما در پيش مردم
١٨
نيكو باشد .ح ّتیاالمكان تا آنجا كه مربوط به شماست با ھم ٔه مردم در صلح و صفا زندگی
١٩
كنيد .ای دوستان عزيز ،به ھيچ وجه انتقام خود را نگيريد ،بلكه آن را به مكافات الھی
واگذار كنيد ،زيرا کتابمقدّس میفرمايد :خداوند میگويد» :من مجازات میکنم و من جزا
٢٠
خواھم داد .بلكه اگر دشمن تو گرسنه است او را سير كن و اگر تشنه است به او آب بده؛
٢١
زيرا اين کار تو او را شرمنده میسازد «.مغلوب بدی نشويد ،بلكه بدی را با خوبی مغلوب
سازيد) ".لوقا  ٣۶-٣٢ :۶م .ب .ع .ج(.
١٣

١٢

" در اميد مسرور و در مصيبت صابر و در دعا مواظب باشيد .مشارکت در احتياجات
١۴
مقدسين کنيد و در مھمانداری ساعی باشيد .برکت بطلبيد بر آنانی که بر شما جفا کنند؛
١۶
١۵
برکت بطلبيد و لعن مکنيد .خوشی کنيد باخوشحاالن و ماتم نماييد با ماتميان .برای
يکديگر ھمان فکر داشته باشيد و در چيزھای بلند فکر مکنيد بلکه با ذليالن مدارا نماييد و
١٧
خودرا دانا مشماريد .ھيچکس را به عوض بدی بدی مرسانيد .پيش جميع مردم تدارک
١٩
١٨
کارھای نيکو بينيد .اگر ممکن است بقدر قوه خود با جميع خلق به صلح بکوشيد .ای
محبوبان انتقام خود را مکشيد بلکه خشم را مھلت دھيد ،زيرا مکتوب است »خداوند میگويد
٢٠
که انتقام ازآن من است من جزا خواھم داد «.پس »اگردشمن تو گرسنه باشد ،او را سير
کن و اگر تشنه است ،سيرابش نما زيرا اگر چنين کنی اخگرھای آتش بر سرش خواھی
٢١
انباشت «.مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نيکويی مغلوب ساز) ".روميان .(٢١-١۴ :١٢

آيا واقعآ مسلمانان بر اين عقيده ھستند که اينگونه آيات ھيچگونه ارزشی ندارند ،و اينکه
آنھا منسوخ و ملغی ميباشند؟ آيا مسلمانان واقعآ اين آيات را قبل از اينکه رد بکنند
خواندهاند ]و يا ميخوانند[؟

۴١

تنگنا و مشکل من
معتقدات خوب ،نيک و معتبر بسيار سخت و دير از بين ميروند ،حتی اگر رفتار و
گفتار مردم با آن معتقدات سازگار نبوده و بر طبق آن ھا نباشد .در ضمن ،وقتی کسی
تحت تھديد باشد ،اين گونه معتقدات معموآل سختتر از بين ميروند .با اين حساب ،آيا
نويسندگان اين آيات انجيلی که باورھای سنتی و ديرين مرا تھديد ميکردند دشمن من
بودند؟
در اين مرحله از تحقيقات من بود که شک و ترديدھای من در مورد قرآن داشت
جدیتر ميشد .در ضمن ،از اينکه من نميتوانستم با تمامی معترضات مخالفين اھل مکۀ
زمان محمد – ھم در مورد قرآن و ھم در مورد خود محمد ھمدردی بنمايم) ،اين
معترضات بطور بسيار پھناور و روشنی در قرآن موجود است( ولی با ھمان حساب و
بدون رودربايستی و صادقانه بايد بگويم که با جوابھای قرآن ھم در مورد اين مسائل
ھمدردی و ھم خوانی خاصی نداشتم .عالوه بر اين ،مسئله اختالف ،تضاد و ناسازگاری
قرآن با کتاب مقدس – اصولی مانند اينکه قرآن مدعی است که تمامی آنچه در کتاب
مقدس موجود است را دارا است ،طرق جمعآوری و آخرين مراحل تدوين آن ،مسئلۀ
آيات منسوخه و ملغی ،الزام و اجازۀ جھاد ھمراه با روحيۀ نبرد و جنگجويی در جامعۀ
اسالمی ،تمامی اين مسائل و موضوعات ديگر ايمان مرا به ادعاھای قرآن و محمد
مشکوک تر ساخته و آنرا متزلزل کرده بود.
حتی باورھا و اعتقادات سنتی ھم برای من کمک کننده نبود بلکه بيشتر شک برانگيز
بود .بر کسی پوشيده نيست که اسالم ھميشه از روايات و معتقدات سنتی برای توجيه و
تشريح مسائل قرآنی استفاده ميکند – البته اين مسئله از نظر تاريخی منطقی بنظر
ميرسد ،اما اين برای من خيلی عجيب بود که با وجود اينکه قرآنی را که مسلمانان
خاتمالکتب ميشمارند و خود قرآن ھم بر اين موضوع صحه ميگذارد ،الزام و احتياج به
کتاب ديگری را برای تشريح و توجيح مسائل خود داشته باشد .نتيجه اينکه تمامی
مطالعات دقيق من از اين منابع و گفت و شنودھای فراوان با ديگران دراين موارد ،مرا
قانع کرده بود که حتی در بين خود اين جوامع اسالمی ھم کسانی ھستند که به صداقت
و درستی اين منابع شک دارند.
تازه و عالوه بر اين آيات ذکر شده ،يک مشکل اصلی ديگری ھم برای من وجود
داشت ،و آن ھمانا مسئلۀ ]مشکل[ خود "انسانھا" بود – مسئله ايکه از آغاز خلقت
وجود داشته و کماکان نيز برای ھمۀ افراد بشر وجود دارد که با تماميت آنھا در ستيزه
بوده و ميباشد .اين مسئله مخصوصآ در ھر جا و مکانی از دنيا که عدهای حساس به
قدوسيت خداوند که در جستجوی فرامين مشتق از عدالت او ميباشند آشکار تر ميباشد.
اين افراد آسيب ديده از اين مسئله و مشکل انسانی يعنی "تمرد" ،آنان را بيشتر نسبت به
جستجوی جوابی عادالنه و منصفانه تر خداوندی آنھم در راستای با اين مسئله و گناه

۴٢

انسانی واميدارد .اين است سخنان نويسنده مزامير:
٣

" خداوندا ،اگر گناھان ما را به ياد آوری،چه کسی تبرئه خواھد شد؟" )مزمور  ٣ :١٣٠م.
ب .ع .ج(.

دو بيتی ذيل که توسط شاعر مشھور و ھندی االصل امير مينايی که به بزبان اردو
نوشته شدهاست ،اين مشکل و مخمصۀ انسانی – يعنی مسئلۀ انسان ،گناه ]و تمرد[ را
با شيوايی تمام به رشتۀ قلم درآورده و در عين حال آدمی را به طرف فيض و رحمت
خداوندی رھنمون نموده و آنرا تنھا درد ،درمان و پادزھر نتيجۀ مصيبت بار گناه
ميخواند:
روز و شب گر فرشتگان بنگارند گناھانم را،
فيض خداوندی بتنھايی بزدايد آن خطاھايم را۶ .
اين درست ،ولی در عين حال ،سئوال مھم اين است که آيا اين فيض و رحمت خداوندی
به تنھايی جوابگوی اين مشکل ميباشد؟ آيا مسئلۀ چگونگی آشکارشدگی آن فيض و
رحمت خداوندی بر انسانھا ،طرز درک و کارکرد آن ،و نيز چگونگی اطمينان بر
دريافت آن – مسائلی نيست که نياز به تحقيق و مطالعۀ عميق داشته و آيا حاجت روشن
شدن آن بر مردم اھميت دارد يا نه؟

_________________________
 ۶برگردان فارسی دوبيتی توسط مترجم اين کتاب.
۴٣

فصل سوم
جابجايی من از موضع گناه به رستگاری خداوند

خيال من از جانبی آسوده بود چون ميدانستم که از جانب قرآن در رابطه با مشاوره با
اھل کتب آسمانی ديگر ]تورات و انجيل[ برای من مشکلی وجود نداشت .ھمانگونه که
قبآل ھم ديديم ،قرآن اين مسئله را حتی برای محمد ھم مجاز دانسته است )سورۀ يونس
 .(٩۵ :١٠اين موضوع مرا بر اين چالش واداشت که اگر من مجاز به مشاورۀ با اھل
آن کتب ميباشم ،چرا نتوانم مستقيمآ به خود کتاب آسمانی آنان – يعنی يھوديان و
مسيحيان )که قبال ھم يادآور شدم که من به طرف درستی و صداقت آنان کشيده شده
بودم و کتاب آنان نيز بزبان مادری من يعنی اردو ترجمه شده بود( مراجعه نمايم؟ در
ضمن بايد اذعان نمايم که با مطالعه و بررسی دقيق اين کتب بود که احساس کردم که
آن کشش تبديل بيک کششی شديدتر و ھمانند کشش مغناطيس تبديل گرديد.
گناه و آلودگی آن
٢۶

" برای انسان چه سودی دارد كه تمام جھان را ببرد ،امّا جان خود را از دست بدھد؟ زيرا
او ديگر به ھيچ قيمتی نمیتواند آن را باز يابد) ".متی –  ٢۶ :١۶م .ب .ع .ج(.

ھم قرآن و ھم کتاب مقدس ،ھردو بطور واضحی و روشنی صحبت از باغی بنام عدن
ميکنند و روايت اينگونه است که آدم و حوا ،باھم و با خداوند و بطور بسيار ھمآھنگی
در آنجا زندگی ميکردند .روابط بين آنان نزديک ،شخصی و بدون ھيچگونه اثر و
دخالتی از گناه بود .ھر دو روايت مبنی بر اين است که آدم و حوا زيردست و مرئوس
خداوند بودند .ولی آنھا از خداوند تمرد نموده و در نتيجه از باغ رانده شدند .نتيجۀ اين
تمرد اين شد که نه تنھا آنھا ،بلکه افراد ،اقوام و نسلھای بعدی نيز اجازۀ ورود به باغ
را از خداوند نيافتند .از آنزمان ببعد ،انسانھا خود را در کشمکش با خدا ،با ديگران و
با خود يافتند .قسمتھای آغازين کتاب مقدس و نيز قسمتھايی از قرآن تاريخچۀ اين
داستان انسانی را بدينسان بيان ميکنند.
ولی سئوال اينجا است که آيا تمرد انسانی از فرامين خداوند و مشکالت و عواقب ناشی
پیآمده از آن کشمکشھا واقعآ برای خداوند مھم است يا نه؟ آيا اين کشمکشھا بر
۴۴

روی خداوند اثر ميگذارند يا او در آرامش مطلق و بری از ھيچگونه اثری از آنھا
ميباشد؟ اگر او بری از اين اثرات گناه )ديگران( بر او است ،پس چرا کماکان انسانھا
را راھنمايی کرده – اطاعت را پاداش و تمرد را جزا ميدھد؟ و يا چرا اطاعت او را
شاد و تمرد خشم او را بر میانگيزاند؟
ولی از سوی ديگر ،اگر او خداوندی است که جنبۀ شخصی و تعاملی داشته و اين
مسائل برای او مھم بوده و بر او اثر ميگذارند ،آيا در صورت غير از اين ،مبنی بر
اينکه اين مسائل – يعنی گناه و تمرد انسانی و عواقب آنھا بروی تاثير نميگذارند و او
خداوندی است که نميتواند غم و غصۀ ديگران را بخورد ،يا عصبانی و خوشحال
بشود ،بر خالف و متضاد با صفات يک خداوند نيکو نميباشد ؟ در اينصورت ،آيا اين
مسئله نميتواند ما را وادار به اين تفکر بنمايد که نه فقط رابطۀ ما انسانھا با يک فرمان
شکسته ،ناکامل و غير حقيقی ميباشد ،بلکه تعامل ما با يک فرماندھی که خود نسبت به
فرامين خود بی تفاوت بوده و نسبت به آنھا بی توجه و متمرد بودهاست؟
در ضمن ،من به آسانی متوجه اين مسئله بودم که چگونه طبيعت انسان تحت تآثير
محيطی چون "يک بام و دو ھوا بودن" قرار گرفته و با قواعد تبعيض آميز عمل
ميکند .من اميدوار بودم که خداوند زياد اين مسئله را جدی نمی گرفت و مرا در مواقع
تمرد از او تنبيه نميکرد .ولی در خفا ،ھميشه آرزو ميکردم که خداوند اين مسئله را
جدی گرفته و آنانی را که تمرد ميکردند تنبيه بنمايد .بھر حال ،چه بخواھيم و چه
نخواھيم ،ھر دو مورد تمرد است و محتاج به بخشش خداوندی – و ھمين مسئله باعث
شد که دريابم که گناه در درجه و وھلۀ اول ،تمرد در مقابل و بر عليه خدا است .بطور
خالصه ،من کامآل از گناھکار بودن خود آگاه بوده و واقف به اين مسئله بودم که روحم
ناخوش است و اينکه گناھان من برای خدا مھم بوده و نيز اھميت داشتند .من نيازمند به
توبه و در يافت بخشش و فيض او بودم .در حقيقت و با درون سنجی عميقتری بود که
متوجه اين مسئله شدم که برای رھايی از اين مخمصه ،ميبايست تبديل و تغييری از
درون در من رخ ميداد تا از اين وضعيت سخت و وخيم نجات پيدا بکنم .ھمانگونه که
جوش و دملھای پوستی نشانۀ عفونتھای درون بدن انسان ميباشند ،اعمال گناهآلود ما
نيز نشانۀ عفونت و امراض روحانی و قلبی ما انسانھا ميباشند!
گناه و رستگاری )نجات(  :چند ديدگاه اسالمی
بر ھيچ خوانندۀ جدی قرآن پوشيده نيست که آيات و عبارات فراوان و ترسناکی در
رابطۀ با گناه و جھنم در آن وجود دارد که باعث رعب و حشت خواننده ميشود .در
عين حال ،آيات و نوشتهھای زيادی ھم در مورد باغ )بھشت( در قرآن موجود ميباشد
و نيز راھھای رسيدن به اين دو مکان را توضيح ميدھد )سورۀ الحاقه .(۵٢-١٣ :۶٩
من شديدآ نگران مسائل مربوط به زندگی دنيوی و آتی خود – آنھم بدور از مسائل و
نگرانيھای علمی و عملی بودم و اين برای من خيلی مسئلۀ مھمی بود .حاال خود
۴۵

خواھانه و يا غير خود خواھانه ،من نگران اين مسئله بودم که چگونه ميتوانستم خود را
پس از مرگ از آتش جھنم رھا نموده و عازم بھشت نمايم .ولی آيا خوانندهايکه زندگی
او در زير تھديد و تحت اثر اينگونه جذای ابدی رعب و ترس باشد ميتواند به اين
موضوع از يک نظر و ديدگاه خوب نگاه بکند؟ آيا اين عجيب نمينمايد که تحت تآثير
اين اينگونه نظر است که اکثر مسلمانان قرآن را کالم خداوند و منبع تمام دانش
ميشمارند ولی تعداد بسيار نادری از آنان – آنھم با مطالعۀ جدی آن ،اين اجازه را
ميدھند تا ھمان کالم بصورت شخصی و در يک محيط مشارکتی ،فردی و خصوصی
با آنان روبرو گردد؟
آنچه در ذيل ميآيد ،برداشت من از منابع قرآنی در مورد مسائل بسيار جدی و حياتی
مربوط به گناه ونجات بوده و ميباشد:
اول .بسياری از آيات قرآنی ،انسان را محکوم به بيدينی ،کفر ،فراموشی ،تمرد ،دو
رويی ،رياکاری و عصيان مينمايد .اگر چه طبيعت انسان واال محسوب ميشود ،منفور
ھم نشان داده ميشود و نياز به توبه مبرز است .گناھان شرک و کفر از بدترين گناھان
محسوب شده و در مواردی غير قابل بخشش ميباشند )سورۀ النساء  .(١١۶ :۴اگر چه
انسانھا يکديگر را ميتوانند ببخشند ،ولی بخشش خداوندی بخشش نھايی است )سورۀ آل
عمران  ،١٢٩ :٣سورۀ النساء  ١٧ :۴و  ،١٨الحجرسورۀ  ۴٩ :١۵و .(۵٠
دوم .ورود به باغ )بھشت( مستقيمآ به ايمان و کارھای نيک و خير ھر شخص
وابستگی دارد )سورۀ البقره  .(۶٢ :٢ايمان به خداوند ھمانا شامل اعتقاد به روز معاد،
به فرشتگان ،به تمامی کالم الھی و پيغمبران ذکر شده در آن – بخصوص محمد و
مطيع بودن آن افراد به او ميباشد )سورۀ البقره  .(١٧٧ :٢اضافه بر مسائل ايمانی،
رعايت رسم ورسومی چون اعتراف ،دعا ،پرداخت خمس ،روزه و سفر حج نيز
الزامی ميباشد .طبق برخی از آيات ،قرآن تنھا مذھب قابل قبول  dميباشد )سورۀ آل
عمران  .(٨۵ :٣بنابراين ،برای برخی از مسلمانان ،مشارکت با ديگر مسمانان بسيار
حياتی و مھم ميباشد.
سوم .خداوند عادل است و مردم نسبت به او مسئولند .مردم خودشان بايد در مورد قبول
و يا رد او تصميم بگيرند .بنابراين ،مردم ھميشه نتيجۀ تصميمات و عملکردھای خود
را در زندگی درو ميکنند:
)سورۀ فاطر " (١٧ :٣۵ھيچ گنھكارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمىكشد; و اگر شخص
سنگينبارى ديگرى را براى حمل گناه خود بخواند ،چيزى از آن را بر دوش نخواھد گرفت،
ھر چند از نزديكان او باشد! تو فقط كسانى را بيممىدھى كه از پروردگار خود در پنھانى
مىترسند و نماز را برپا مىدارند; و ھر كس پاكى )و تقوا( پيشه كند ،نتيجه آن به خودش
بازمىگردد; و بازگشت )ھمگان( به سوى خداست!"

در اين آيه آمدهاست که "ھيچ گرانباری نميتواند بار ديگری را تحمل نمايد"] ،يا بکالمی
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ديگر  ،ھيچ روح رنجديدهای نميتواند روح رنجديدۀ ديگری را تحمل و آرامی بخشد"[.
خداوند تمامی اعمال انسانھا را ميبيند ،ميشنود و ميداند – حتی اعمال و افکار پنھانی
را .ھيچ چيزی از ديده و عدالت او پنھان نبوده و گريزی ندارد – و چه صحيح است
اين برداشت قرآن از اين مسئله!
چھارم .قرآن اين توصيه را مبنی بر اينکه امکان شفاعت و وساطت از طريق و يا با
اجازۀ الھی وجود دارد را ميکند ،ولی توضيح بيشتری در اين مورد نميدھد و درک اين
مسئله و اينکه تحت چه شرايطی اين امر ميتواند انجام شدنی باشد بسيار مشکل است
)سورۀ سبأ  ٢٣ :٣۴و سورۀ الزمر .(۴۴ :٣٩
پنجم .خداوند در تمامی سورهھای قرآن بعنوان رحمن و رحيم معرفی ميشود بغير از
يکی) .لطفآ اين سورهھای مطالعه شود :سورۀ االنعام  ١٢ :۶و سورۀ الزمر ۵۴- :٣٩
(۵٣
ششم .اينطور بنظر ميرسد که ھمانگونه که خداوند راھنمايی مينمايد ،اغفال کننده ھم
ميتواند باشد )سورۀ النحل ٩٣ :١۶؛ سورۀ االسراء ٩٧ :١٧؛ سورۀ الزمر ،٢٣ :٣٩
 .(٣٧ ،٣۶متعددند آيات قرآنی که نشاندھنده و گواھی ارادۀ کامل و واالی خداوند در
تعيين و ادارۀ امور سرنوشت انسانی و تمامی مخلوقات ديگر ميباشند .اگر اين امر
درست باشد ،آنگاه با کمک و تفسير حديث ،ميتوان به اين نتيجه رسيد که عليرغم
صفات لطيف و مھرآميزی که به خداوند نسبت داده ميشوند )سورۀ االنعام  ١۵٠ :۶و
سورۀ االسراء  ،(۵۴ :١٧نھايتا ً ،او تصميم گيرندۀ امور مربوط به دنيای آخرتی و
عاقبتی ھر شخص بوده و با دست و ارادۀ وی اين مسائل تعيين و انجام ميشوند.
در ضمن ،اگر ھيچکس نميتواند در قيد حيات از سرنوشت ابدی خود آگاه بشود ،با
ھمين حساب من نيز قادر به دانستن سرنوشت ابدی خود نمی توانستم باشم .پس چگونه
من يا ھر فردی ميتواند – چه االن و يا در زمانی ديگر بداند که ايمان و اعمال وی
مورد قبول خداوند واقع شدهاند يا خواھند شد يا نه؟ من چگونه ميتوانستم اين اطمينان را
داشته باشم که توبه و ندامت من قابل قبول خداوندی خواھد بود يا نه؟ آيا او مرا خواھد
بخشيد؟ آيا او بر من رحم خواھد کرد؟ اگر من در قيد حيات نميتوانم از اين مسائل
آگاھی و اطمينان داشته باشم ،پس توبه ،ندامت و جستجوی من برای آمرزش گناھان
چه معنايی ميتواند داشته باشد؟ عالوه بر اين ،آگاھی از اين اصل مندرج در قرآن مبنی
بر اينکه ھمه و حتی پارسايان ميبايد وارد آتش دوزخ بشوند – اگر چه موقتی ،گيجی و
سردرگمی مرا شديد تر مينمود )سورۀ مريم  ،٧٢-۶۶ :١٩با توجه و مقايسه با آيۀ ٧١
در ترجمهھای ديگر(.
مسلمانان قرآن را يک معجزۀ متعال و برکت بزرگی برای جميع بشريت ميدانند .آنان
معتقدند که اين کتاب مملو از راھنمايی و ارشادات ميباشد .حاال شايد ھم ھمينطور باشد،
ولی آيا خود آنھا بدنبال اين راھنمايی و ارشادات ميباشند؟ و آيا اين رھنمون ھا به آنان
اين اطمينان و خاطرجمعی را در مورد بخشش گناھان و رستگاری ميدھد؟ من از
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اينکه نتوانستم در قرآن جوابی را پيدا کنم که بتواند نياز مرا نسبت به اين امر بسيار
مھم و حياتی سيراب و ارضاء نمايد بسيار رنجور بودم .گيج و سردرگم ،از تحقيق
طوالنی خود دست کشيدم .ولی در ميان تمامی اين گيجی و سردرگمی بود که من به ياد
تنھا چيزی که از قرآن بخاطر داشتم افتادم – ]کتب آسمانی يھوديان و مسيحيان ،يعنی
کتاب مقدس[ و آن چشمان مرا باز کرده و تشنگی مرا سيراب نمود.
رستگاری خداوند از طريق عيسی مسيح ناجی
آيات زير از کتاب مقدس ميباشند و خداوند چه دعوت زيبا ،پر معنا ولی در عين حال
پر چالشی را برای ما انسانھا از آن طريق ميدھد!
٢٩

" ليکن اگر از آنجا يھوه خدای خود را بطلبی ،او را خواھی يافت .بشرطی که او را به
٣٠
تمامی دل و به تمامی جان خود تفحص نمايی .چون در تنگی گرفتار شوی ،و جميع اين
وقايع برتو عارض شود ،در ايام آخر بسوی يھوه خدای خود برگشته ،آواز او را خواھی
٣١
شنيد .زيرا که يھوه خدای تو خدای رحيم است ،تو را ترک نخواھد کرد و تو را ھالک
نخواھد نمود ،و عھد پدرانت را که برای ايشان قسم خورده بود ،فراموش نخواھد کرد".
)تثنيه .(٣١-٢٩ :۴

ھيچ شکی نيست که يک فرد قانع و راضی از زندگی خود ولی بيخبر و غافل از
گناھان وديگر ضعفھای انسانی و نفسانی ،حتی اگر اين کلمات را ده ھا بار ھم بخواند،
برايش مفھومی نخواھند داشت .ولی من رنجور بودم و اين کلمات ھمچون مھميزی در
من اثر کرد و اميد جديدی را در من برای خواندن و مطالعۀ دقيق کتاب مقدس ايجاد
کرد .من تصميم گرفتم تا اين کتاب را با عالقۀ فراوان و مانند کسی که تشنۀ بخشايش
خداوندی است بخوانم و نه مانند يک منتقد دلسرد و بی اعتنا به واقعيت .آيات زير
بصورت بسيار روشن و واضحی با قلب من ارتباط برقرار کرده و با من سخن گفتند:
١٠

" که پسرانسان آمده است تا گمشده را بجويد و نجاتبخشد) ".لوقا .(١٠ :١٩
١۴

١٣

" عيسی در جواب اوگفت» :ھرکه از اين آب بنوشد باز تشنه گردد ،ليکن کسی که از
آبی که من به او میدھم بنوشد ،تا ابد تشنه نخواھد شد ،بلکه آن آبی که به او میدھم در او
چشمه آبی گردد که تا حيات جاودانی میجوشد) ".يوحنا .(١۴-١٣ :۴
١۶

" زيرا خدا جھان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا ھرکه بر او ايمان آورد
١٧
ھالک نگردد بلکه حيات جاودانی يابد .زيرا خدا پسر خود را در جھان نفرستاد تا برجھان
داوری کند ،بلکه تا به وسيله او جھان نجات يابد) ".يوحنا .(١٧-١۶ :٣
٢٨

" بيايد نزد منای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواھم بخشيد) ".متی
.(٢٨ :١١

۴٨

من بعنوان يک مسلمان معتقد بودم که مسيحيانی که بر اين باورند که عيسی مسيح
فرزند خداوند است و اينکه او واقعآ مصلوب شد ،از حقيقت دور بوده و از راه راست
گمراه شدهاند .برای من مسلمان ،او فقط يک پيامبر خدا بود و نه بيشتر .اين عقيده که
خداوند پيامبر صديق و وفادار خود را فدای دشمنان و صليب بنمايد نامعقول و بدون
منطق بود.
از سوی ديگر ،شواھد انجيلی در مورد اين ادعاھا مرا مجبور نمود تا دوباره اين مسائل
را بررسی بکنم .تازه ،اگر اين ادعاھا اينقدر نامعقول و بی منطق بودند ،چرا مسيحيان
آن ادعاھا را کرده و بدانھا تمسک مينمودند؟ آيا اين تنھا بدين معنا نميباشد که يا
مسيحيان خيلی سادهلوح و بیکفايت بودند تا اين مسئله را بفھمند ،و يا آنقدر از نظر
روحانی مغرور که نمیتوانستند اين بيخردی و سبکسری خود را رھا بکنند؟ در عين
حال ،آيا يک حقجوی حقيقی و يا ھر کسی که بدنبال حقيقت ميباشد نبايد قبل از اينکه
اين ادعاھا را بسادگی محکوم نموده و رد نمايد ،حداقل نخست اين کتابھا را مطالعه
کرده و به حرف ،نظرات و استدالالت طرف مقابل گوش داده ،و بدون اينکه به آنان
تحميل بکند که کتب الھی آنان چه بايد بگويند ويا نگويند؛ اين اجازه را بدھد تا آن کتب
از خود دفاع نمايند؟
طبق کالم کتاب مقدس ،خدا محبت است) .اول يوحنا  .(١۶ ،٨ :۴پس اگر خدا محبت
است ،چرا محبت او نتواند تجسم شخصی او را در جھانی که نااميدانه به آن محبت
احتياج دارد نشان بدھد؟ کلمۀ انجيل بمعنی "خبر خوش و شادمان" ،رساندن و يا
"تبشير" )مژدگانی دادن( ميباشد و آن خبر خوش ھمانا نزول ھمان محبت خدايی است
که از آن عرش اعلی به اين زمين خاکی فرود آمد يعنی محبت خداوند برای نسل بشر.
در يک قسمت حياتی از اين آيه در اين مورد چنين ميفرمايد:
٢

١

٣

" در ازل كلمه بود .كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا بود ،از ازل كلمه با خدا بود .ھمه
۴

چيز به وسيل ٔه او ھستی يافت و بدون او چيزی آفريده نشد .حيات از او به وجود آمد و آن
۵
حيات نور آدميان بود .نور در تاريكی میتابد و تاريكی ھرگز بر آن چيره نشده است... .
١۴
كلمه انسان شد و در ميان ما ساكن گرديد .ما شكوه و جاللش را ديديم ،شكوه و جاللی
شايست ٔه فرزند يگان ٔه پدر و پر از فيض و راستی") .يوحنا  ١۴ ،۵-١ :١م .ب .ع .ج(.

بر طبق اين آيات" ،کلمۀ" ابدی خداوند "انسان" شده و "عيسی" ناميدهشد .ھمچنين و بر
ھمين اساس او "فرزند" خدا ھم خوانده شد .در حقيقت ،عيسی فرزند خدا نشد؛ بلکه
فرزند خدا از طريق روح قدوس خداوند و مريم ،عيسی گشته و ناميده شد .الزم به
توضيح است که طبق کتاب مقدس ،موجوديت عيسی بعنوان "کلمه" و "فرزند" خدا
کامآل جداگانه و مستقل از وجود مريم ميباشد .با زبانی ديگر ميتوان گفت که "کلمه" و
"فرزند" خدا از طريق مريم باکره شکل انسانی بخود گرفت .در حقيقت عيسی فرزند
يکتا و روحانی خداوند است که فرزند مريم نيز شد .در نتيجه خواندن عيسی بعنوان
يک فرزند نسبی خدا آنھم با معيارھای جنسی انسانی توھين و کفرگويی ھم به مسيحيان
و ھم به مسلمانان ميباشد .بھمين دليل است که من حتی امروز ھم بعنوان يک مسيحی با
۴٩

ادعای قرآنی سورۀ االخالص  ۴-١ :١١٢مبنی بر اينکه خداوند واحد است و ھمسری
ندارد مشکلی ندارم .فرزند خواندگی عيسی به ھيچ وجه اصل حقيقی و اساسی وحدانيت
خداوند را تضعيف نميکند .در حقيقت ،اگر اين مسئله را از طريق انجيلی نگاه کرده و
بررسی بکنيم ،خواھيم ديد که فرزند خواندگی عيسی ،وحدانيت و يکپارچگی او را ھم
تا ًييد و ھم حمايت ميکند.
از آنجايی که خدا محبت است – آنھم محبت قدوس و الھی ،در نتيجه و با ھمين معيار،
قضيۀ صليب و عيسی مسيح معنی و مفھموم اصلی خود را نيز ميتواند نشان بدھد.
لطفآ به آيات زير توجه نماييد:
٩

" و محبت خدا به ما ظاھرشده است به اينکه خدا پسر يگانه خود را به جھان فرستاده است تا
١٠
به وی زيست نماييم .ومحبت در ھمين است ،نه آنکه ما خدا را محبت نموديم ،بلکه اينکه
او ما را محبت نمود و پسرخود را فرستاد تا کفاره گناھان ما شود") .اول يوحنا .(١٠-٩ :۴
٨

" امّا خدا محبّت خود را نسبت به ما کامالً ثابت كرده است .زيرا در آن ھنگام كه ما ھنوز
گناھكار بوديم ،مسيح بهخاطر ما مرد") .روميان .(٨ :۵

متاسفانه ،اولين تمايل و گرايش انسانی اين است که گناھکاران را پليد و مکروه بدانيم.
ولی ھميشه يک استثنا ھست – يعنی خودمان .ما شايد بعد از عمل و انجام يک گناه از
خودمان بدمان بيايد ،ولی بزودی خود را ميبخشيم .با ھمين حساب ،خيلی از مادران
فرزندان خطاکار خود ر ا ميبخشند اگر چه از کارھای خطای آنان ناراحت باشند.
با ھمين حساب ،خدا بزرگتر است .در نتيجه محبت او ھم بزرگتر ميباشد ،و خداوند را
شکر برای اين محبت.
"ح ّتی اگر پدر و مادرم مرا ترک کنند ،خداوند مرا ترک نخواھد کرد) ".مزمور ١٠ :٢٧م.
ب .ع .ج(.

ھمانگونه که قبآل ذکر شد ،در قرآن آمدهاست که "ھيچ روح رنجديدهای نميتواند روح
رنجديدۀ ديگری تحمل و آرامی بخشد) "...سورۀ فاطر  .(١٧ :٣۵در يک مفھوم قرآن

و انجيل ھر دو بر سر اين مسئله توافق دارند .ولی به مفھومی ديگر ،کتاب مقدس تآکيد
ميکند که يک شخص حتی توانايی تحمل روح رنجديدۀ خود را ھم ندارد – ولی خداوند
قادر به تحمل آن روح نا آرام و رنجديده ميباشد! بر طبق کتاب مقدس ،خدا اينکار را از
طريق صليب عيسی انجام داد و کماکان ميدھد .ولی تنھا از طريق درک کتاب مقدسی
اين حقيقت است که ما ميتوانيم ببينيم که خداوند از طريق صليب و عسيی که راھی
است مختص خودش و بدور از درک انسانی ،گناھان ما انسانھا را ميبخشد – راھی که
قلوب را تبديل نموده و زندگی و حياتی نو را به آنھا عطا ميکند .در ضمن ،فقط صليب
عيسی است که ميتواند نشاندھنده و مشخص کنندۀ طبيعت گناه ،بار و سنگينی غير قابل
اندازهگيری آن ،نتايج ،پيامد و ثمرات مرگبار آن و نيز قيمت و بھای سنگينی را که ھم
خداوند و ھم انسانھا ميپردازند باشد .در صليب عيسی است که محبت و قدوسيت خدا
۵٠

بھم رسيده و ھمديگر را دريافت ميکنند .خدا ديگر و صرفآ يک تماشاگر و شاھد بی
تفاوت نمايش غم انگيز زندگی گناهآلود و مرگبار بشريت نيست .خود او به شکل به
يکی از بازيکنان اين داستان در آمدهاست .خود او قيمت اين بازی را پرداختهاست و
بھمين جھت است که مسيح فديۀ انسانھا خوانده ميشود.
"۴۵چون پسر انسان نيامده است تا خدمت کرده شود ،بلكه تا به ديگران خدمت
كند و جان خود را در راه بسياری فدا سازد") .مرقس  ۴۵ :١٠م .ب .ع .ج(
"١٨اينھا ھمه از طرف خدايی است كه به وسيل ٔه مسيح ،ما را كه قبالً دشمنان
ّ
موظف ساخت كه به دشمنان
او بوديم به دوستان خود تبديل كرده است و ما را
ديگر او ھم اعالم كنيم كه آنھا نيز میتوانند دوستان او بشون") .دوم قرنتيان
 ١٨ :۵م .ب .ع .ج(.
عالوه بر اين ،مصلوب شدن ،مرگ و دفن عيسی پديدۀ ديگری را ھم در پی داشت:
"در روز سوم ،عيسی از ميان مرگان برخاست" .قيام عيسی از مردگان نشاندھندۀ اين
حقيقت است که خداوند راه نجات را به بشريت نشان داد – راھی مختص خودش .اين
پيام اساسی ،يعنی ھمان "پيام نيکو" در قلب انجيل مسطور است و چه بخواھيم و چه
نخواھيم ،ھر خوانندۀ جدی و حقجوی آن ميتواند اين حقيقت را پيدا نموده و دريابد .در
حقيقت ،اين پيام تنھا دليل بر وجود انجيل ميباشد.
کتاب مقدس بطور قابل مالحظهای اين انتظار را داشته و نيز پيشبينی ميکند که مردم با
يک نظر منفی به صليب عيسی نگاه خواھند کرد.بر طبق گفتۀ انجيل ،صليب مسيح
خود يک نوع پاگير و مانعی است برای يھوديان .چگونه يک يھودی ميتوانند اينرا قبول
کند که ناجی موعود آنھا با چنين مرگ ننگ و شرمآوری روی صليب بميرد؟ عالوه
بر اين ،پيام صليب نيز برای غير مسيحيانی که از گناه خود و قدوسيت خداوند بيخبرند
يک نوع جھالت و بیخردی ميباشد .اما برای کسانی که واقف به اين موضوع ھستند
که رستگاری آنان فراتر از تن و روح رنجور آنان است ،ھمان ضعف و بیخردی
صليب برايشان نشانۀ قدرت و حکمت خداوندی ميباشد.
٢٣

٢٢

" يھوديان خواستار معجزات ھستند و يونانيان دانش و حكمت را دنبال میکنند ،امّا ما
مسيح مصلوب شده را اعالم میکنيم ،اگر چه اين موضوع برای يھوديان سبب لغزش و
٢۴
رنجش و برای يونانيان پوچ و بیمعنی است ،امّا برای کسانیکه خدا آنھا را دعوت كرده
است خواه يھود ،خواه يونانی مسيح قدرت خدا و حكمت اوست) ".اول قرنتيان  ٢۴-٢٢ :١م.
ب .ع .ج(.

من بعنوان يک مسلمان ،کامآل ميتوانستم اين موضع و مشکل قرآن و مسلمانان را در
رابطه با فرزند خواندگی عيسی )بعنوان فرزند نسبی خدا( و مسئلۀ صليب را درک
بکنم .قبآل ،ھر دو مسئله برای من ھم احمقانه ،غير طبيعی و سئوال برانگيز بود.
امروز ھم کماکان بعد از خواندن دقيق کتاب مقدس سئواالتی را د ر اين مورد از خود
۵١

ميپرسم – ولی ايندفعه سئواالتی متفاوت با دفعات قبلی مبنی بر اينکه -١ :آيا مسلمانان
واقف به اين مسئله ھستند که مسيحيان نيز آن نوع ادعای فرزند خواندگی ]نسبی[ عيسی
را که يک تجسم ،بازنمايی و نتيجۀگيری قرآنی و اسالمی است قبول ندارند )مقايسه
شود با سورۀ االنعام (١٠٢ :۶؟ آيا آنان آگاھند به اينکه ادعا و مفھوم انجيلی "فرزندی"
عيسی کامآل با ادعا و موضع قرآنی آن تفاوت بنيادی ،اساسی و وسيعی دارد) مقايسه
شود با يوحنا (١٨-١ :١؟  -٢قرآن مسئلۀ مصلوب شدن عيسی را مردود ميداند .ولی
آيا مسلمانان حاضرند تا به اين مسئله بعنوان يک حقيقت اتفاق افتادۀ تاريخی و با يک
ديد و نگرش مسيحی مبنی بر مفھومی که منتج از عدالت خداوندی و محبت او برای
بشريت ميباشد نگريسته و آنرا بسنجند؟ بطور خالصه ،آيا مسلمانان آگاھانه به اين
مسائل نگاه ميکنند يا نه؟ آيا آنھا بطور کامل درک ميکنند که وقتی اين حقايق ايمانی و
اساسی مسيحيت را رد ميکنند ،چه چيزی را رد ميکنند ،و چرا آنچيزی را که رد
ميکنند رد ميکنند؟
آگاھی جديد من از محبت و قدوسيت خداوند ھمگام با آگاھی وجدان دردآور من نسبت
به گناھکار بودنم ،نور جديدی را در رابطۀ با خداوند بر من تابانيد .تصميم من مبنی بر
پيروی از عيسی مسيح و تعميد گرفتن کار آسانی نبود و در حقيقت ،نتيجۀ يک کار
بسيار سخت و مشقت بار تحقيقاتی ،ايمانی و عقالنی بود .تصميم من يک تصميم
کورکورانه و ناآگاھانهای نبود و من کامآل آگاه به نتايج و پيآمدھای اين تصميم بودم.
عليرغم بھای سنگين آن ،من آگاه از شادی و سروری بودم که در مقابل توبۀ يک
گناھکار در بھشت انجام ميشد ]لوقا  .[١٠ :١۵من چنان احساس ميکردم که به جايی که
بدان تعلق داشتم بازگشته بودم  ،پيش پدر آسمانیام که با دستانی باز و آغوشی گشاده و
مملو از رحمت مرا دريافت نموده بود )لوقا  .(١۵روايات سکۀ گمشده ،برۀ گمشده و
فرزند گمشده ،رواياتی گفته شدهای از دو ھزار سال پيش و با زبان خود عيسی داستان
و شرح حال زندگی من بودند – داستان رابطۀ من با خداوند بودند .چگونه من
ميتوانستم اين تصوير زندگی خود را نامربوط و بی اعتبار شمرده و آنرا منسوخ
بشمارم!
قدردانی من
اگر بگويم که من ھنوز مديون به قرآن ھستم ،گستاخانه نگفتهام .من بطور جدی آنرا
مطالعه نموده و از آن چيزھای فراوانی ياد گرفتم .شکی نيست که برخی از خوانندگان
اين کتاب شايد بگويند که من ميبايست چيزھای بيشتری از آن ياد ميگرفتم ،و من با اين
مسأله مخالفتی ندارم .ولی سئوال من اين است که آيا آنھا ھم قرآن را بصورت جدی
مطالعه کردهاند؟ آنچه که بمن و قرآن مربوط است اين است که من اين احساس را
ميکردم که قرآن طبيعتا ً مرا بسوی کتب قبل از زمان خودش ھدايت ميکرد .ودر
حقيقت ،در کتاب مقدس بود که معنی اصلی اين آيۀ قرآن بر من آشکار شد:
"چرا در راه خدا انفاق نكنيد در حالى كه ميراث آسمانھا و زمين ھمه از آن خداست )و كسى
چيزى را با خود نمىبرد(! كسانى كه قبل از پيروزى انفاق كردند و جنگيدند )با كسانى كه

۵٢

پس از پيروزى انفاق كردند( يكسان نيستند; آنھا بلندمقامتر از كسانى ھستند كه بعد از فتح
انفاق نمودند و جھاد كردند; و خداوند به ھر دو وعده نيك داده; و خدا به آنچه انجام مىدھيد
آگاه است) ".سورۀ الحديد .(٨ :۵٧

۵٣

فصل چھارم
تولدی دوباره :چرا و چگونه؟

رشد روحانی يک فرزند خدا
تولد يک فرد در يک خانوادۀ مسيحی صرفآ تضمينی بر مسيحی بودن آن فرد نيست.
ولی تولدی تازه توسط روح قدوس خداوند ،تولد روحانی نوی است در او .تولد
روحانی نو يعنی :توبه و اعتراف روزانه ،دوری از افکار و اعمال پليد روزانه،
مراجعۀ روزانه به خداوند و کالم او برای تغذيه و رشد روحانی – بدان سان که ھر
شخص روزانه در تقويت بدنی ،سالمتی و تندرستی خود ميکوشد .من بعنوان يک
فرزند نوزادۀ در خداوند گرسنه و تشنۀ ھدايتھای او بودم.
١

" بنابراين شما بايد ھمهنوع بغض ،كينه ،فريب ،رياكاری ،حسادت و بدگويی را از خود دور
٢
سازيد .مانند نوزادان ،مشتاق شير روحانی خالص باشيد تا با نوشيدن آن بتوانيد رشد و نمو
٣
كرده ،نجات يابيد .زيرا شما در تجرب ٔه خود مِھر و محبّت خدا را ديدهای) ".اول پطرس :٢
 ٣-١م.ب.ع .ج(.

بسيار واضح است که يک فرد نو ايمان در مسيحيت با مشارکت با مسيحيان ديگر
تقويت روحانی بھتری خواھد يافت .ولی من از اين برکت محروم بودم چون ھيچ
مسيحی در پيرامون من وجود نداشت .ولی خداوند برکت ديگری را ازطريق زن من
ميلی بمن داده بود و او بود که مرا در آنروزھای اوليۀ سخت گرويدنم به مسيحيت تنھا
نگذاشته و ھميشه مرا تشويق به پايداری ميکرد.
يک نو کيش ايمانی بايد بطور مدام گروش خود را از جوانب مختلف مورد مطالعه و
بررسی قرار بدھد .آيا او اين گروش را با نيت روحانی پاکی انجام داده است يا با
خودخواھی و طمع برای امتيازات مالی و احساس خودپارسايی؟ از چه و به چه چيزی
و چرا گرويده است؟ چگونه اين گروش نو ميتواند او را در خدمت به خداوند و
ھمسايهاش کمک بکند؟ رفتار او با خانواده و اطرفيانی که او را طرد ،نسبت به او
سوءنيت نشان داده و او را عاق نمودهاند چگونه بايد باشد؟ آيا زندگی نو او نمايانگر آن
تغيير و تبديلی که او ادعا ميکند ميباشد؟ آيات زير مرا در اين آزمون کمک بسيار
نمود:
"با ديگران ھمانطور رفتار كنيد كه میخواھيد آنھا با شما رفتار كنند .اين است خالص ٔه
تورات و نوشتهھای انبيا) ".متی  ١٢ :٧م.ب.ع .ج(.

۵۴

٣٨

" بدھيد تا به شما داده شود .زيرا پيمانه نيکوی افشرده و جنبانيده و لبريز شده را در دامن
شما خواھند گذارد .زيرا که به ھمان پيمانهای که میپيماييد برای شما پيموده خواھدشد) ".لوقا
.(٣٨ :۶
١۶

" شما نيز بايد ھمينطور در برابر مردم بتابد تا كارھای نيک شما را ببينند و پدر آسمانی
شما را ستايش نمايند) ".متی  ١۶ :۵م .ب .ع .ج(.
۴٨

" پس شما ھم کامل باشيد چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است) ".متی .(۴٨ :۵

بلی ،اين آيات در اين مورد بسی بمن کمک کرده و رھنمون شدند .ولی مشکل من با آيۀ
آخری بود " :شما ھم کامل باشيد چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است ".
چگونه يک پيرو مسيح ميتواند نه تنھا اين آيه را درک بکند ،بلکه در زير سنگينی
مفھوم آن قرار گرفته و خواستۀ آنرا انجام بدھد؟ من کامآل درۀ عميقی را که در اين
مورد بين ضعف من و عيسای مطلوب بود احساس ميکردم .ولی من از اين مسئله آگاه
بودم که او بھتر] ،بيشتر و پيشتر[ از من از اين امر مطلع بود – ولی او کمال مطلوب
بود و کماکان برايم مطلوب مانده استد.
خوانندۀ گرامی،الزم به توضيح است که فقط دعا و عبادت است که مارا به اين
موضوع واقف ميسازد که اين مشکل ،ھم "تباھی آور" است و ھم "نشاط بخش":
تباھیساز بجھت ضعف انسانی ،و نشاط بخش بجھت اطمينانی که عيسی مسيح به
پيروان خود ميدھد .آيا او نبايد اين انتظار را از آنھا داشته باشد؟ آيا او نميتواند اين توقع
را از ياران خود داشته باشد تا آنھا ھم ھمانند او رفتاری مملو از خدمت و از خود
گذشتگی داشته باشند – ھمانگونه که خود او عمل نمود؟ آيا او در کنار آنھا نبود و آنھا
را تشويق به اين اھداف نمی کرد؟ آيا او آنھا را بھنگام سست شدن تقويت و بھنگام
لغزيدن بلند نميکرد؟
١٨

" زيرا که چون خود عذاب کشيده ،تجربه ديد استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت
فرمايد) ".عبرانيان .(١٨ :٢

ھمگی آگاھيم که عيسی بيشتر خدمت خود را به شفا دادن به بيماران ميگذراند و اين
عمل را نيز بعنوان وظيفه و ميراث برای شاگردان خود بازگذاشت .بودن عدۀ زيادی
مسيحيان که کماکان در ھندوستان خدمت پزشکی ميکردند – مخصوصآ در مقام
پرستاری ،تصادفی نبوده و نشانهای از ادامۀ اين ميراث و محبت او است.
اکنون بيش از ھميشه بر من روشن است که استعداد پزشکی من يک ھديهای بود از
طرف خداوند برای من٧ " .زيرا کيست که تو را برتری داد وچه چيز داری که نيافتی؟
پس چون يافتی ،چرا فخر میکنی که گويا نيافتی) ".اول قرنتيان  .(٧ :۴اين درست که
اصرار من در پزشک شدن يک دليل و نيت انسان دوستانه را بھمراه داشت – و در
حقيقت اين بيش از ھمآن انتظاريکه از جامعهای که در آن زندگی ميکردم نبود ،و البته
اين خود يک ھدف خوب و مثبتی است .ولی چگونه ميشود نيت ھا و خواستھای
شخصی ديگر چون ثروتمند و معروف شدن را با اين مسئله آشتی داده و در مورد آن
قضاوت نمود؟
۵۵

دو آيۀ زيرين بسی مرا در شاگردسازی و پيروی خود از مسيح و توجه و تمرکز
افکارم به اين موضوع تشويق و کمک نمود:
٢٢

" زيرا غالمی كه به ا ّتحاد با خداوند دعوت شده باشد ،آزاد شد ٔه خداوند است .ھمچنين
شخص آزادی كه دعوت خداوند را پذيرفته است ،غالم مسيح میباشد) ".اول قرنتيان ٢٢ :٧
م .ب .ع .ج(.
١۵

١۴

" شما نور عالميد .شھری که بر کوھی بنا شود ،نتوان پنھان کرد .و چراغ را نمی
افروزند تا آن را زير پيمانه نھند ،بلکه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به ھمه کسانی که در
١۶
خانه باشند ،روشنايی میبخشد .ھمچنين بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نيکوی
شما را ديده ،پدر شما را که در آسمان است تمجيد نمايند) ".متی .(١۶-١۴ :۵

نه تنھا خداوند مرا خلق کرده بود ،نه فقط او بمن استعداد امور پزشکی داده بود ،بلکه
خيلی فرا تر ازاينھا ،او مرا به بھای خون پسرش عيسی خريده بود .من فرزند او و
متعلق به او بودم .او فديۀ من شده بود ،او گناھان مرا بخشيده بود .او مرا برای خدمت
به او و برای انجام مقاصد او و برای جالل نام او و نه من از بندگی و اسارت آزاد
کرده بود تا وسيلهای باشم برای جلب ديگران به او به عنوان تنھا منبع نيکیھا و
پاکیھا – و چه چيزی بھتر از اين که يک بندۀ اسير خداوند به فرزندخواندگی او درآيد.
سپاس باد خداوند را برای اين امر.
ميلی ھمسر من ،پرستار و ھم قابله بود .او ھديهايست از لطف خداوندی برای من ھم
بعنوان ھمسر و ھم بعنوان يک ھمکار .بعد از مدتی ما باھم تصميم گرفتيم تا با ھمۀ
امکاناتی که در اختيارمان بود يک مرکز و کلينيک مراقبتھای بھداشتی سادهای را
برای منطقهای که در آن زندگی ميکرديم به راه بيندازيم .بھمين سبب من از کار دولتی
خود استعفا کردم و آن مرکز بھداشتی را در روستای داسگوان که نزديک محلی بود که
من بدنيا آمده بودم تآسيس کرديم .با تمام مشکالت موجود ،ما مراجعين غنی و
بیبضاعت را يکسان و برای مدت چھار سال خدمت کرديم .ماھی يکبار به ديدار
دخترمان شيرين که در يکصد کيلومتری ما در شھری بنام پونا زندگی ميکرد و
مشغول بتحصيل بود ميرفتيم .اين فرصت اين امکان را بما داده بود تا بتوانيم در طی
اين مالقاتھا در يکی از کليساھای موجود در پونا برای عبادت شرکت بکنيم .بعدھا ما
به اورنگ آباد رفته و زندگيمان را در آنجا ادامه داديم – تا با بحران ديگری روبرو
شديم.
بھای اطاعت و پيروی
کتاب مقدس در ھيج جا به پيروان خود اطمينان يک زندگی آسان و راحتی را نميدھد

"٧اگر متحمل تاديب شويد ،خدا با شما مثل باپسران رفتار مینمايد .زيرا کدام پسر است
که پدرش او را تاديب نکند؟ " )عبرانيان  .(٧ :١٢و آيھۀ ديگر ....ولی خداوند مھيا
۵۶

کنندۀ قدرت و توانايی تحمل مشکالت برای فرزندان خود ميباشد .من منظور اين آيه را
بصورت ذھنی خيلی خوب درک ميکردم ،ولی معنی واقعی آنرا در دسامبر ١٩٧٩
زمانيکه مبتال به يک غدۀ سرطانی شدم فھميدم.
من قبآل از طريق قرآن با داستان ايوب آشنايی داشتم و بعدھا داستان آزمونھا و رنج
ھای بسيار سخت او را بطور مفصل در کتاب مقدس خوانده بودم .اينجا بود که من
توانستم کامآل وضعيت خود را با احوال او مطابقت بدھم چون ھم سرطان و ھم معالجۀ
اين بيماری اوضاع را برای من بسی دشوار و دردآور کرده بود .ھمچون ايوب ،من
نيز کامآل به اين مسئله آگاه بودم که خداوند از اين موضوع بيشتر از من آگاه بود .در
ضمن ،من کامآل از اين مسئله نيز آگاه بودم که او مراقب من بود ،در فکر من و
غمخوار من بود .نشانۀ اين محبت ھمان قدرتی بود که عيسی مسيح را بخاطر گناھان
من به روی صليب برده و بر آن قرار داد .صليبی منفور ولی ناتوان ،اما خداوند سه
روز بعد از مرگ عيسی ،او را ازمردگان زنده کرد – و اين است س ّر ايمان به
مسيحيت .خود اين مسئله تجربهای شخصی برای من بود تا به تفاوت اين حقيقت
متناقض ولی انقالبی و پربرکت که بين قدرت خداوندی و ضعف انسانی موجود است
پی ببرم .دانستن و فھميدن اين حقيقت ھم مرا از پذيرفتن کورکورانۀ مسئلۀ "سرنوشت"
و نيز از نفرين و لعنت به مصيبتی که بر من وارد شده بود نجات داد .بھمان اندازه که
يک دونده احتياج به عضالت قوی برای دويدن در يک مسابقه را دارد ،با ھمان حساب
که يک تار و سيم ويولون ھم بايد آنقدر کشيده شود تا صدا و نت مطلوب نوازنده را
بنوازد ،آيا عجيب نيست که بھمان معيار و اندازه ،توانايی کش آمدن تمامی ھستی و
وجود يک فرد ھم بتواند مشخص کنندۀ مقدار و معيار توکل و اعتماد او به خداوند
باشد؟ ھمانگونه که مسيح بما ياد داد ،يک ايمان رشد کرده و قوی در قبول کردن پدر
خدا اين اجازه را به فرزندانش ميدھد تا "کوهھا را جابجا کرده و کارھای اعجاب انگيز
بنمايند".
بعد از ھجده ماه معالجۀ بدنی که مملو از سرطان بود ،بيماری من دوباره عود کرد.
حتی زمانی بود که يکی از پاھای من بعلت عفونت شديد ناشی از اين بيماری ميبايستی
قطع گردد .ولی امروز و با فيض خداوند ،من سالمتیام را بازيافته  ،ھر دو پايم سالم و
از تاريخ فوريۀ  ١٩٨٢ببعد ھيچگونه نيازی برای درمان نداشتهام .من دوباره به مردم
اورنگ آباد که مرا از دست رفته محسوب ميکردند خدمت ميکنم .خيلی از اين مردم
مرا دوست داشته و برای شفای من دعا ميکردند .من آن مزۀ شيرينی را که کتاب
مقدس فقط در زمان جفا اجازۀ چشيدن آن را به پيروانش ميدھد چشيده بودم:
٣

٢

" ای دوستان من ،ھرگاه دچار آزمايشھای گوناگون میشويد ،بینھايت شاد باشيد ،چون می
۴
دانيد اگر خلوص ايمان شما در آزمايش ثابت شود ،بردباری شما بيشتر میشود؛ و وقتی
بردباری شما كامل شود ،شما انسانھای كامل و بینقصی شده و به چيزی محتاج نخواھيد
بود) ".يعقوب  ۴-٢ :١م .ب .ع .ج(.

عزيزان ،شھادت دادن به رستاخيز و عمر دوباره جرآت فراوان ميخواھد .خداوند را
شکر ميگويم که با کمک خانوادهام و ديگران ،مجددآ زندگیام را وقف خداوند کردم.
۵٧

حرکت بسوی بلوغ )روحانی(
تجربۀ شخصی من با اين بيماری بطور اساسی بر رفتار و طرز برخورد من با زندگی،
بيماران و بيماری آنان اثر فراوانی گذارده بود .من اين مسئله را برکتی از خداوند
محسوب ميکنم چون در نتيجۀ اين بيماری بود که من ياد گرفتم چگونه درد و رنج
ديگران را بفھمم و با آنان احساس ھمدردی بکنم .اکنون خواستۀ من تنھا اين نيست که
درد آنھا را تشخيص داده و آنرا درمان و عالج بنمايم ،بلکه خواست اصلی من اين
است که آنان اين موضوع را درک بکنند که خداوند عميقآ غمخوار آنان است .من
ميخواھم آنان به اين موضوع آگاھی بيابند که درمان اصلی او است – و پزشکان،
پرستاران ،کارکنان بيمارستان ،دارو و وسايل درمان ھمگی ھدايايی است از طرف او
برای آنان – و نھايت پاسخ آنان برای او بايد اين باشد که "خداوندا ،از تو
سپاسگذاريم!"
اکنون ،ما برای بيمارانمان دعا کرده و قسمتھايی از کتاب مقدس را که در رابطۀ با
آرامش ،ھدف و اميدی نو ميباشد را برای آنان ميخوانيم .سعی ما بر اين است که آنان
خداوند را فقط بعنوان آقا ،سرور و داور خود نبينند ،بلکه او را ھمچون پدری آسمانی
که آنان را دوست ميدارد! ھدف ما اين است که آنان بتوانند مزۀ شيرين بخشايش
خداوندی را بچشند تا قلوب آنان از تلخی ھا ،خشم ،حسادت ،نفرت و انتقام آزاد گردد –
عواملی که اغلب از درمان و بھبود بيماری آنان جلوگيری مينمايند!
١١

" و اگر روح او که عيسی را ازمردگان برخيزانيد در شما ساکن باشد ،او که مسيح را از
مردگان برخيزانيد ،بدنھای فانی شما را نيز زنده خواھد ساخت به روح خود که در شما ساکن
است) ".روميان .(١١ :٨
١۴

" امّا اگر به او ايمان نياوردهاند ،چگونه میتوانند به او روی آورند؟ و چگونه میتوانند به
كسی ايمان آورند كه دربار ٔه او چيزی نشنيدهاند؟ و چگونه میتوانند بدون حضور کسیکه آن
پيام را اعالم كند ،چيزی بشنوند؟" )روميان  ١۴ :١٠م. .ب .ع .ج(.

من اين حقيقت را نميتوانم کتمان بنمايم که برخی از اقوام دور من مقدمتآ از صحبتھای
من ميرنجيدند و به من و خانوادۀ من پشت مينمودند .ولی بغير از اين و برخی جفاھای
کوچک ديگر در اورنگ آباد ،ما مشکل اساسی ديگری با خانواده و اجتماعی که در آن
زندگی ميکرديم نداشتيم .بعنوان يک خانوادۀ بزرگتر ،رفت و آمدھا و محبت کردنھا
نسبت بيکديگر بصورت دائمی ادامه داشت .در مواقع ديد و بازديد اقوام ،بنا
بردرخواست و تقاضای برخی از آنان برايشان دعا کرده و يا برای برخی ديگر،
برايشان ازکتاب مقدس ميخوانيم و ما از اين بابت ھم از خداوند سپاسگذاريم.
"پس شما ھم بايد كامل باشيد ھمانطور كه پدر آسمانی شما كامل است ".ما ھمچون
پيروان عيسی بطرف اين ھدف پيش ميرويم و او را که نويسنده و کامل کنندۀ ايمانمان
است تعقيب مينماييم .در عين حال ،ما با صدايی نحيف اين گفتۀ رسول او يعنی پولوس
را تکرار و بازگو مينماييم:
۵٨

١٢
" من نمیگويم كه قبالً اين را به دست آوردهام و يا به كمال رسيدهام ،بلكه آن را دنبال میکنم
١٣
تا به چنگ آورم ،ھمانطور كه مسيح نيز مرا بهخاطر آن به چنگ آورده است .ای
دوستان ،من ادّعا نمیكنم كه تا به حال آن را به چنگ آوردهام ،ولی تنھا كار من اين است كه
آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش كنم و برای رسيدن به آنچه در پيش است،
١۴
بكوشم .مستقيما ً به طرف ھدف میدوم تا جايزهای را كه شامل دعوت خدا به يک زندگی
آسمانی به وسيل ٔه عيسی مسيح است ،به دست آورم) ".فيليپيان  ١۴-١٢ :٣م .ب .ع .ج(.

ولی راه چقدر طوالنی و اين سفر چقدر سخت خواھد بود؟ بھای تحمل اين سختيھا چقدر
است؟ جواب اين سئواالت را فقط خداوند ميداند .ما فقط بخاطر مسيح ادامه ميدھيم "٢به

عيسی كه ايمان ما را به وجود آورده و آن را كامل میگرداند ،چشم بدوزيم .چون او به
خاطر شادیای كه در انتظارش بود ،متحمّل صليب شد و به رسوايی مردن بر روی
صليب اھميّت نداد و بر دست راست تخت الھی نشسته است) ".عبرانيان  ٢ :١٢م .ب.

ع .ج( و ھمچنين برای خودمان و رستگاريمان.
و نيز برای شما و رستگاری شما!

"امروز اگر صدای او را بشنويد ،تمرّ د نكنيد".
)عبرانيان  ٧ :۴م .ب. .ع. .ج(

"ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،نزد من بياييد
و من به شما آرامی خواھم داد" .
)متی  ٢٨ :١١م .ب .ع .ج(

۵٩

لطفا ً برای دريافت نسخهای از کتاب مقدس به زبان فارسی و کسب اطالعات بيشتر در
مورد مسيح و مسيحيت ،با نشانیھای:
F.F.M.
P.O. Box 65214
Toronto, ON.
M4K 3Z2
http://www.ffmna.org

ويا:
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
تماس بگيريد.

